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ABSTRACT 
 
Eutrophication is a widespread water quality problem in the world, enriched by nutrient elements 
(especially nitrogen, phosphorus and carbon) and as a result of the increase of organic matter in the 
environment. With the increase of organic matter and nutrients water plants (especially algae) 
increase excessively and deterioration of water quality, decrease in the natural life of the water 
source, clogging of irrigation channels, and reduced use of water. Over the years, many methods 
have been developed to prevent eutrophication. As water supply opportunities are decreasing in the 
world and in our country, these methods and applications should be performed more effectively. 
The continuation of human effects in aquatic environments causes eutrophication to continue as a 
current problem. Therefore, it is important to determine the eutrophication, which is a major 
problem in the world and in our country, to evaluate them, to take measures and to determine the 
course. 
 
Keywords: Eutrophication, algae, water. 

 
ÖZET 
Ötrofikasyon, dünyada oldukça yaygın bir su kalitesi problemi olup, suyun besleyici elementlerce 
zenginleşmesi (özellikle azot, fosfor ve karbon) ve bunun sonucunda ortamdaki organik maddenin 
çoğalmasıdır. Organik madde ve besleyicilerin artmasıyla suda su yabancı otları (özellikle algler) 
aşırı artar ve bunun sonucunda su kalitesinde bozulma, su kaynağının doğal ömründe azalma, 
sulama kanallarında tıkanma ve suyun kullanma olanaklarında azalma gibi sorunlar ortaya çıkar. 
Süre gelen yıllarda ötrofikasyon ile mücadelede birçok yöntem geliştirilmiştir. Dünya ve ülkemizde 
su temin imkanları azaldığından bu yöntem ve uygulamaların daha etkin bir şekilde yapılması 
gerekmektedir. Sucul ortamlarda insan etkilerinin devam etmesi ötrofikasyonun güncel bir sorun 
olarak devam etmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla Dünya ve ülkemizde büyük bir sorun teşkil 
eden ötrofikasyonun tespiti, derecelendirilmesi, önlemlerin alınması ve gidişatının belirlenmesi 
önem arzetmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Ötrofikasyon, alg, su, 
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GİRİŞ 
Dünyada ve ülkemizde doğal kaynakların başında gelen sulak alanlar çok önemli ekosistemleri 
barındırıp, bu alanlar karbondioksit ve su döngüsündeki önemi nedeniyle içinde yaşayan su ürünleri 
ve çevresindeki bazı canlı gruplarının tüm yaşamını etkileyen önemli alanlardandır. Tarih boyunca 
sucul ortamlar atık atma bölgeleri olarak kabul edilmiş olup, endüstriyel atıklar, zirai kaynaklı sular 
ve evsel atıkların sulara deşarjı dünyanın birçok kesiminde giderek yaygınlaşmış ve sonuçta su 
ortamlarında kirlilik hızla artmıştır. Azot, canlılardaki temel elemanlar olan aminoasitler, protein ve 
peptitlerin yapı taşları olup, canlı besin maddelerinin de vazgeçilmez bir bileşenini oluşturur ve 
doğada azot çevirimi dediğimiz bir döngü içinde sürekli bir dolanım halindedir Yüzeysel su 
ortamlarında birincil üretiminin sınırlayabileceği faktörler azot ve fosfor olmaktadır. Bu besinler 
kullanılmış sularda fazla miktarda bulunduklarında birincil üretimi hızlandırmakta, böylece 
ötrofikasyona neden olmaktadır (1). Ötrofikleşme, özellikle fosfatlı besin tuzlarının artışı 
fitoplankton biyokütlesini arttırıp suyun aşırı bulanıklaşmasına neden olur. Bu durumda, yeterli 
güneş ışığının göl dip çamuruna ulaşamaması sonucu su içi bitkilerin büyümesi engellenir. Artan 
fitoplankton biyokütlesinin mikroorganizmal parçalanma işleminde aşırı oksijen kullanıldığından 
sudaki çözünmüş oksijen yoğunluğu azalır. Su içi bitkileri azaldığı için bitkilere bağlı yaşayan 
canlılarda da da azalma görülür. Özellikle alglerin ölmesi ve çürümesi sonucunda suda çirkin 
görünüm, tat ve koku problemi meydana gelir (2). Su ortamının pH, sıcaklık, ışık siddeti, tuzluluk, 
alkalinite gibi faktörleri de ötrofikasyonu hızlandırır veya yavaşlatabilir (3).   Evsel ve endüstriyel 
atıklar yoluyla ve yoğun gübre kullanılan tarım arazilerinden süzülen sularla taşınan aşırı besin 
tuzları (inorganik azot ve fosfat bileşikleri), nehirlerde, göllerde ve kıyı sularında “ötrofikasyon” a 
neden olmaktadır (4). “Sucul ortama bırakılan atık sularda bulunan kimyasal maddeler ve organik 
bileşikler bırakıldıkları su ortamında çözünmüş halde olan oksijen miktarını azalaltarak sudaki 
oksijenin tükenmesine aynı zamanda sucul hayvanların ölümüne sebep olmaktadır” (5). 
Ötrofikasyon oluşumuna göre doğal ve yapay ötrofikasyon olarak sınıflandırılabilir. Doğal 
ötrofikasyon gölün yapısında organizmaların ölümü sonucu vücut parçaları ve kabuklarının 
sedimentte birikmesiyle oluşur. Evsel atıklar, endüstriyel atıklar ve tarımsal aktiviteler sonucu 
oluşan ötrofikasyon da yapay ötrofikasyon olarak tanımlanmaktadır. Göllerde ötrofikasyona neden 
olan organizmalar genellikle mavi-yeşil grubundan Anabaena, Aphanizomenon, Microcystis, 
Oscillatoria cinslerine ait türlerdir. İklimin kurak geçmesi, aşırı buharlaşma, göl suyunun bir kanalla 
sulamada kullanılması ve dipten boşalarak su kaybetmesi de ötrofikasyona sebep olabilir (6). Sulak 
alanların kirlenmesi doğanın dengesinin bozulmasına ve canlı yaşamı olumsuz yönde etkilenmesine 
neden olmakta ve atık maddelerin suya direkt veya dolaylı yollarla verilmesi suların kirliliğine yol 
açmaktadır. Bu durum su kalitesinin bozulmasına dolayısıyla canlı yaşamına, doğal kaynaklara 
zarar veren etkilerle sonuçlanmaktadır (7). Ötrofikasyonun ekolojik açıdan birçok olumsuz etkileri 
olup bunların başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz: bazı planktonik su bitkilerinin aşırı çoğalması ile 
bazı türler aşırı derece artarak ekolojik denge bozulmaktadır; ötrofik seviyenin artmasıyla balıkların 
beslendikleri organizmalar ve balık türleri azalmaktadır; su yataklarının tabanında taban çamurunun 
birikmesi ile su ortamında canlılara olumsuz etki yapabilecek kirleticiler aşırı derecede 
çoğalmaktadır; bakteri varlığı anormal derecede artmaktadır; aşırı derecede çoğalan canlı 
organizmaların ayrışması sırasında su yataklarının alt tabakalarında aşırı oksijen tüketimi olmakta 
ve oksijensiz ortam oluşmaktadır; su yüzeyi canlılara zehirleyici etki yapan mavi yeşil alglerle 
kaplanmaktadır; aşırı derecede çoğalmış alglerin dalgaları kırması sonucu su yatağının atmosferden 
oksijen kazanımı azalmaktadır; sivrisinek ve böcek üremesinde hızlanma meydana gelmektedir; su 
yatağı dolmaya başlayarak derinliği azalmaktadır. Yukarıdaki suyun kalitesindeki olumsuzluklara 
ek olarak, tasfiye maliyetinin yüksek olması, tesislerin işleme güçlüğünün artması, sulama 
tesislerinin tıkanması, balıkçılık, turistlik ve dinlenme maksatları için su yatağının cazibesini 
kaybetmesi gibi arzu edilmeyen değişimler de sıralanabilir (8,9).  
Sucul ortamlarda insan etkilerinin devam etmesi ötrofikasyon ve suyabancı otlarının güncel bir 
sorun olarak devam etmesine neden olmaktadır. Bu sorunu önlemek ve kalıcı çözüm 
gerçekleştirebilmek için suyu nutrientçe zenginleştiren sebeplerin engellenmesi, su yabancı otlarının 
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kontrol altına alınması ve bu işlemlerin periyodik olarak etkili savaşım yöntemleriyle devam etmesi 
gerekmektedir. Ayrıca ülkemiz genelinde büyük bir sorun teşkil eden ötrofikasyonun tespiti, 
derecelendirilmesi ve gidişatının belirlenmesi önem arzetmektedir. Bu çalışmada ötrofikasyon ile su 
yabancı otlarının sucul ortamlardaki olumsuz etkileri vurgulanarak bu konuda alınması gereken 
önlemler üzerinde durulmuştur. 

GEREÇ VE YÖNTEM 
Bu çalışmada konuyla ilgili literatür verileri ve bilimsel çalışmalardan yararlanılmıştır. 
 

 
Şekil 1. Ötrofikasyona maruz kalmış su ortamları (10) 

 
TARTIŞMA VE SONUÇ  
Gelişen teknoloji ve artan nüfusla birlikte insanoğlunun suya olan ihtiyacı her geçen gün 
artmaktadır. Ülkemiz genelinde sucul ekosistemlerinin çevresine endüstriyel kuruluşlar ve tarım 
arazileri kurulmakta olup, bunların atıklarının sucul ekosistemlere ulaşması,  hem ötrofikasyonu 
hızlandıran hem de ortamın doğal madde döngüsünü bozan etmenler arasındadır. Ötrofikasyon, 
dünyanın birçok bölgesinde göllerdeki canlı yaşam için potansiyel bir tehdit oluşturmaktadır. Sucul 
ortamdaki biyolojik bozulmaların telafisi de çok zordur. Bu sebeple yapılacak her türlü faaliyet hem 
sulak alan ekosisteminin kurtarılması hem de su kaynaklarının korunması açısından önem arz 
etmektedir.  
Ötrofikasyon riskinde olan sulak alanlarda, sulama-drenaj-depolama ve sel baskınlarını önlemeyi 
içeren su koruma projeleri yapmak, altyapı çalışmalarını geliştirmek, kirleticileri azaltmak ve 
kontrol etmek, sulak alan girişlerini korumak için rezervlerin iyi yönetimini sağlamak, nutrientlerin 
su ortamına girişini kontrol altına almak, çevresel riskleri izlemek için etkili bir sistem oluşturmak 
gerekir. Atık sulardaki azot ve fosforun biyolojik veya kimyasal yöntemlerle giderilmesi, tarımsal 
faaliyetlerin kontrolü, yerleşim yerlerinden ve orman alanlarından yüzeysel akışla gelen 
nutrientlerin kontrolü, düzensiz katı atık depolama sahalarından kaynaklanan sızıntı suyunun 
kontrolü, göle giren derelerin kontrolü; suda fosfor miktarının azaltılması, iyileştirme çalışmalarıyla 
dış kaynaklardan su ortamına gelen nutrient, silt ve organik maddelerin kontrol altına alınması gibi 
yöntemlerle ötrofikasyonun zararlı etkileri azaltılabilir (11,12).  
Ayrıca tarımsal alanların ilaçlanmasında kullanılan alet ve ekipmanların göl suyu ile teması 
önlenmeli, zirai ilaç ambalajları çevreyi kirletmeyecek şekilde imha edilmelidir. Göl canlı 
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kaynaklarını ve su seviyesini korumak için gölden daha az su çekilmeli, bunun içinde damlama 
sulama özendirilmeli ve sulak alan çevresindeki yerleşim alanlarının kanalizasyon ve evsel atıkların 
suya karışması önlenmelidir. Bunun yanı sıra bu atıklar için arıtma tesislerinin mutlaka kurulması 
gereklidir. Evsel atıksularda bulunan fosfat bileşiklerinin azaltılmasına yönelik olarak deterjanlarda 
bulunan fosfatın yerine kullanılabilecek kimyasallar konusunda üreticiler desteklenmeli ve bu yeni 
kimyasalların çevredeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla izleme programları yapılmalıdır. 
Ötrofikasyonun ilk belirtilerinin tespit edildiği durumlar için uygulanılacak önlemler önceden 
belirlenmeli ve bu amaçla aşırı çoğalmış fitoplankton türleri ile beslenen zooplankton 
organizmaların kullanılması gibi biyolojik yöntemler öncelikle tercih edilmelidir. Uygulanacak her 
tedbirin su ekosistemi üzerindeki etkileri araştırılmalı ve göle yabancı su canlılarının sokulması ile 
doldurulması önlenmelidir. Çevreci tarım uygulamaları geliştirilerek bunların uygulanması için 
çiftçilerin eğitilmesi konusunda çalışmalar gerçekleştirilmeli, canlı kaynakların yararları ve 
korunması konularında halk bilgilendirilmeli, eğitim, seminer, kongre gibi çalışmalarla farkındalık 
oluşturmalıdır. 
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ÖZET 
Son yıllarda dünyada ve ülkemizde insülin direnci ve obezite sıklığının hızla artması nedeniyle insülin 
direnci ve obeziteye neden olan faktörler üzerinde çalışmalar yoğunlaşmıştır. Günümüzde bu 
faktörlerden biri olan mikrobiyota üzerinde sıklıkla durulmaktadır. Mikrobiyata sağlıklı bir yaşam 
sürdürebilmek için vücudumuzda olması gereken bakterilerin tamamına verilen addır. Vücuttaki bu 
bakteri türleri kendi aralarında belirli bir oranda olduğu zaman vücut metabolizması dengesini 
sürdürebilmektedir. Bakteri oranları herhangi bir nedenle değişime uğradığında vücut metabolizması 
başta olmak üzere birçok sistemde sorun meydana gelmektedir. Bu makalede; yapılan çalışmalar 
doğrultusunda mikrobiyata ile insülin direnci ve obezite ilişkisi üzerinde durularak, mikrobiyatanın 
devamlılığını sürdürebilmek için yapılması gerekenler ele alınmıştır. 
Anahtar Kelimeler: mikrobiyota; insülin direnci; obezite; hemşirelik. 

 

THE ROLE OF NURSING IN THE PROTECTION OF MICROBIOTA 
 

ABSTRACT  

In recent years, insulin resistance and obesity have been increasing rapidly in the world and in our 
country, and studies on the factors causing insulin resistance and obesity have intensified. Microbiota, 
one of these factors, is frequently considered. To lead a healthy life in the microbiology is the name 
given to all of the bacteria that must be in our body. These bacterial species in the body can maintain 
the balance of body metabolism when they are at a certain rate among themselves. When bacterial 
ratios change for any reason, problems occur in many systems, especially body metabolism. In this 
article; In the light of the studies conducted, the effects of microbiology and insulin resistance and 
obesity were emphasized and what should be done in order to maintain the continuity of 
microbiology. 
Key Words: microbiota; insulin resistance; obesity; nursing. 
Günümüzde endüstriyel yaşam şekli, hareketsiz yaşam ve beslenme değişiklikleri nedeniyle  insülin 
direnci ve obezite görülme sıklığı giderek artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) 2016 yılında 18 
yaş üzeri erişkinlerin; %39’unun (1,9 milyardan fazla kişi) fazla kilolu, %13’ünün (650 milyondan 
fazla kişi) obez olduğunu bildirmiştir.1 Ülkemizde yapılan TURDEP I  (1997-1998) çalışmasına göre 
bireylerin %57’si fazla kilolu ve obez iken, TURDEP II (2010) çalışmasına göre %72.9’unun fazla 
kilolu ve obez olduğu saptanmıştır. Yine aynı çalışmada TURDEP I  (1997-1998) diyabet prevalansı 
%7.2 iken TURDEP II (2010)’da diyabet prevalansı %12.7’ye yükselmiştir. Bu veriler obezite ve 
diyabetin gün geçtikçe hızla arttığını çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermektedir. Son yıllarda insülin 
direnci ve obezite ile birlikte mikrobiyota terimi sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Tüm dünyada ve 
ülkemizde mikrobiyota üzerine araştırmalar yoğunlaşmıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde National 
İnstitute of Health (NIH) 2008’de insan mikrobiyom projesi başlatılmış ve projenin ilk aşaması 2013 
yılında sona ermiştir. Bu proje sayesinde mikrobiyom ile ilgili birçok veri sağlanmıştır.2  
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Mikrobiyota terimi insanlarla birlikte yaşayan, insan yaşamı için gerekli olan bakteri türlerinin 
tamamını ifade etmektedir. Vücut mikrobiyotasının büyük bir kısmı gastrointestinal sistemde olmak 
üzere deri, genitoüriner sistem ve solunum sisteminde kolonize halde bulunmaktadır. Mikrobiyota 
vücutta 5-6 yaşına kadar gelişimini tamamlamaktadır. Mikrobiyotanın oluşumu doğum öncesi 
dönemde; annenin beslenme alışkanlığı, yaşı, hamilelik öncesi beden kütle indeksi, sigara içme 
durumu, doğum şeklinden etkilenirken doğum sonrası dönemde; emzirme durumu, sosyo ekonomik 
durum, çevre, yaş, beslenme biçimi , yaşam biçimi, egzersiz, mide asidi, antibiyotik kullanımı, uyku 
ve stres gibi durumlardan etkilenir.3,4 Yaşamın ilk aylarında mikrobiyotada eksiklik ya da bozulma 
(disbiyozis) olması bağırsakta veya sistemik bir düzeyde otoimmün hastalıklara karşı duyarlılığı 
artırır.3  
Bağırsak mikrobiyotasın vücutta birçok fonksiyonu vardır. Enzimatik fonksiyonuyla; besinlerin 
fermantasyonu, aminoasit sentezi, kısa zincirli yağ asitleri sentezi, safra asiti kompozisyonu, yağ 
enerji metabolizması ve glukoz homeostazının aktivasyonunu sağlar. Koruyucu fonksiyonuyla; bireyi 
patojenlerin kolonizasyonu ve invazyonundan korur, immün sistemi düzenleyen bazı etkileşimleri 
sağlar. Yapısal fonksiyonuyla; bağırsak yapı dengesini, bağırsak geçirgenliği dengesini, immün 
sistem ve bariyer fonksiyonlarını sağlar. Mikrobiyota sayesinde vücutta fizyolojik, metabolik, 
immünolojik, hormonal ve nöral işlevler gerçekleşir.3, 5   

 
MİKROBİYATA VE METABOLİZMA 
Mikrobiyota, metabolik düzenlemede koruyucu fonksiyonlara sahiptir ve glukoz ve lipit 
metabolizmasında etkindir. Bağırsak mikrobiyotası, diyet polisakkaritlerini hidrolize ve fermente 
ederek monosakkaritleri ve kısa zincirli yağ asitlerini (asetat, butirat ve propionat) üretir. Bu yağ 
asitleri bağırsakta absorbsiyona uğrayarak enerji ve enflamatuar  süreçlerde düzenleyici olarak işlev 
görür. Kısa zincirli yağ asitleri aynı zamanda periferik kandaki mononükleer hücrelerde, kolon epitel 
hücrelerinde ve özellikle yağ hücrelerinden açığa çıkan G Proteine Bağlı Reseptör 41(GPR41) ve 
GPR43 aktivasyonu ile sinyal verme eylemlerine katılırlar. Asetat GPR43’ü invitro olarak aktive 
eder, butirat ise GPR41 üzerinde güçlü bir etki gösterir. Butirat kolon hücrelerinin beslenmesinde 
kullanılır. İnsulin duyarlılığını artırır, bağırsak geçirgenliğini azaltır. Butirat ve propionat obeziteyi 
önleyici etkiye sahiptir.6 

Bağırsak mikrobiyotasının safra asitleri üzerindeki işlevi primer safra asitlerinin sekonder safra 
asitlerine çevirmesidir. Primer safra asitleri kenodeoksikolik asit ve kolik asit karaciğerde sentez 
edildikten sonra glisin ve taurin ile konjuge edilerek safraya atılırlar. Konjuge edilen primer safra 
asitleri bağırsak mikrobiyotası yardımı ile dekonjuge ve dehidrolize edilirler. Bu reaksiyonlar 
sonucunda sekonder safra asitleri, litokolik asit ve deoksikolik asit oluşur. Bağırsak mikrobiyotası 
aynı zamanda G-protein ile birleştirilmiş safra asidi reseptörü (TGR5) düzenlemektedir. İntestinal L 
hücrelerindeki TGR5 reseptörünün uyarılması ile inkretin peptitlerden GLP1(glukagon benzeri 
peptit) salınımının uyarılır. GLP1 glukoz homeostazında önemli bir yere sahip olup, pankreas beta 
hücrelerinden insülin salınımını uyarırken, glukagon salınımını baskılamaktadır.6,7  

 
DİSBİYOZİSİN İNSÜLİN DİRENCİ VE OBEZİTE İLİŞKİSİ 
Bağırsak mikrobiyotası bileşimindeki değişiklikler bağırsak monosakkarit emilimini, kısa zincirli yağ 
asitleri üretimi ve de novo hepatik lipogenez yoluyla sindirilmeyen gıda bileşenlerinden enerji 
çekilmesine neden olarak sistemik glukoz artışına neden olmaktadır.8 Disbiyozis bağırsak 
permeabilitesinin bozulmasına yol açar. Diffuzyon ve intestinal paraselluler permeabilite artışı 
sonrası lipopolisakkaritler (LPS) enterositlerce absorbe edilerek sistemik dolaşıma katılır ve 
endotoksemi oluşturur. Enterosit geçirgenliği artar. Enterositlerin yüzeyinde bulunan Toll Like 
reseptörler (TLR) bakteriyel LPS tanıyarak inflamasyonu başlatır. LPS’nin etkisiyle TLR4’ün birçok 
hücrede uyarılması ile adipozitlerden TNF-α ve IL-6 salgısı artar ve sellüler insülin sinyalizasyonuna 
zarar verir periferal glukoz kullanımı azalır ve insülin direnci artar.6,9 Vücut aynı zamanda 
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enflamasyona  yanıt olarak yağ hücrelerini ve yağ dokusunu artırır ve obezite oluşmasına neden 
olur.7,8  

 
BAĞIRSAK MİKROBİYOTASININ DÜZENLENMESİNDE/KORUNMASINDA  
HEMŞİRENİN ROLÜ 
Disbiyozis oluşan bireylerde tüm sistemlere yönelik belirti ve bulgular oluşabilir. Bu nedenle 
hemşirelik tanıları ve girişimleri geniş bir çeşitlilik gösterir. Hemşire ayrıntılı öykü alma, gözlem ve 
sistem değerlendirmesi ile sorunları saptayarak hemşirelik bakımını gerçekleştirebilir. 

Bu bulguları azaltmak ya da önlemek için bağırsak mikrobiyotasını dengelemek gerekmektedir. 
Bunun için; 

1. Beslenme programları düzenlenebilir 

• Yağ oranı düşük diyet önerilir. Bruce-Keller ve ark (2015) çalışmasında yüksek yağlı diyet 
alan ratlardan gaita alınarak normal diyet uygulanan ratların bağırsaklarına nakledilmiştir. 
Normal diyetle beslenen ratların bağırsak duvarı devamlılığında bozulma, dolaşımdaki 
endotoksinlerde artma, TLR-2 ve TLR-4 düzeylerinde artma, nöroenflamasyonda artma, 
serebrovasküler homeostaziste bozulma ve davranış değişiklikleri saptanmıştır.10  

• Düşük kalorili beslenme önerilir. Jumpert R ve ark (2011) yaptığı çalışmada kalori 
miktarındaki değişiklikler sonucu bağırsak mikrobiyota içeriğinin 3 gün içerisinde 
değişebildiği; fazla kalorinin firmicutes bakteri sayılarını arttırdığı, bacteroidetes bakteri 
sayılarını ise azalttığı saptanmıştır. Firmicutes’lerdeki %20’lik artış ve Bacteroidetes’lerdeki 
%20’lik azalma konakçı tarafından enerji tüketiminde yaklaşık olarak 150 kkal’lik artış ile 
ilişkili bulunmuştur.11 

• Lifli gıdalar bağırsaktaki faydalı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olurlar. Bu nedenle 
beslenmede lifli gıda alımı artırılabilir. 

• Kilo kontrolünde “Mikrobiyota esaslı diyetler” yani kişiye özel diyetlerin hazırlanmasının da 
yararlı olacağı bildirilmektedir. Kilo kontrolü sağlanabilir. Schwiertz ve ark. (2010) yaptıkları 
çalışmada zayıf ve aşırı kilolu sağlıklı bireylerde mikrobiyota ve kısa zincirli yağ asitleri  
(KZYA) karşılaştırıldığında obez grupta toplam KZYA miktarı daha düşük bulunmuştur.12 

• Bağırsaklardaki bakteri çeşitliliği ve sayısı artırılarak bireylerin kronik hastalığa yakalanma 
riski azaltılabilir 

• Prebiyotik ve probiyotik kullanımı önerilir. Probiyotik uygulanarak, immün cevap uyarılabilir, 
laktoz toleransını düzeltilebilir, obeziteye bağlı bağırsak disbiyozunu düzeltilebilir ve anti-
enflamatuar etkileri artırabilir. Özellikle, probiyotik suşların yararlı etkileri arasında, diyabet 
gibi ilişkili metabolik bozuklukların yanı sıra obezite ve enflamasyonun önlenmesi ve tedavisi 
yer alır. Bu olumlu etkiler, mukozal bariyer üzerinde ve özellikle de kronik enflamasyonu  
engelleyebilecek olan çevredeki hücreler üzerinde doğrudan etkisi ile ortaya çıkar.13 

2. Fiziksel egzersiz bağırsak mikrobiyotasını düzenleyebilir bu nedenle fiziksel aktiviteyi arttırarak 
yararlı mikrobiyal türler arttırabilir.14 

3. Stresle başetme öğretilebilir. Mahony ve ark. (2009) yaptıkları çalışmada ratlarda anneden 
ayrılmanın henüz üçüncü gününde fekal lactobacillus düzeylerinde düşüşe neden olduğu ve 
mikrobiyata üzerinde etkisinin uzun süre devam ettiği gösterilmiştir.15 

4. Uyku düzensizliği dispiyozise neden olmaktadır. Bu nedenle uyku düzenini sağlayarak 
mikrobiyotada düzelme sağlanabilir.16 

5. Aşırı hijyen mikrobiyota çeşitliliğini azalttığı için bireyler bu konuda uyarılabilir.17  
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6. Antibiyotikler, bağırsaklardaki mikrobiyota oranını ve çeşitliliğini etkiler. Gereksiz antibiyotik 
kullanımı önlenebilir.18 

7. Hamile bireylere vajinal doğum önerilebilir.19 

 
SONUÇ  
Bir dizi endojen ve ekzojen faktör, bağırsak mikrobiyotasının dengesinin bozulmasına sebep olabilir. 
Bu bozulma sonucu mikrobiyota normobiyozisden disbiyozise geçer ve insan sağlığını ciddi ölçüde 
etkiler. Disbiyotayla birlikte bağırsak geçirgenliğinde artış meydana gelir ve bu artış sonucunda, 
metabolik endotoksemi oluşur. Ayrıca disbiyota ile birlikte kısa zincirli yağ asidi üretiminde değişim 
meydana gelerek lipid ve glukoz metabolizmasında değişim olur ve enflamasyon süreci başlar. Bu 
süreçlerin sonucu olarak insülin direnci ve obezite meydana gelir. Ciddi bir halk sağlığı sorunu olan 
insülin direnci ve obezitenin nedenlerinden biri olan disbiyozis bazı önlemlerle düzeltilebilir ya da 
mikrobiyota korunabilir. Mikrobiyatanın devamlılığını sürdürmek ya da disbiyozisi düzeltmek için 
sağlık profesyonelleri tarafından bireyler; vajinal doğum, dengeli beslenme (prebiyotik ve probiyotik 
içerikli), fiziksel egzersiz, düzenli uyku, stres kontrolü, reçetesiz antibiyotik kullanımı gibi konularda 
bilinçlendirilerek insülin direnci ve obezitenin azalması sağlanabilir. 
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ÖZET 

Dünyanın en büyük biyokütlelerinden biri böceklerdir ve bir böcek türü olan siyah asker sineği 

(Hermetia illucens L.) son yıllarda dikkati üzerine çekmiştir. Bu tür gıda ile rekabet etmeden, küresel 

ölçekte önemli bir çevresel sorun halinde olan hayvan gübresi ve sebze atıkları gibi organik atıkları, 

larva aşamasında iken %32-58 oranda protein ve %15-40 oranında yağa dönüştürme özelliğine 

sahiptirler. Larvaların işlenmesi sonucu ortaya çıkan hücre döküntülerinin kanatlılar ve balıkların 

yemine karıştırıldığında ikame yağlı tohumlardan elde edilen proteinlerin yerini başarıyla 

doldurabildiği farklı ülkelerde yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Larvaların işlenmesi sonrası 

oluşan yağdan %90 verimle elde edilen biyodizelin ise yürütülmüş çalışmalarda ASTM D6751 ve 

EN 14214 biyodizel standartlarına uyumlu olduğu belirlenmiştir. Bu derleme, temiz ve yenilenebilir 

enerji kaynağı olarak siyah asker sineği biyodizeli konusunda yapılmış uluslararası çalışmaların 

değerlendirilmesini yapmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Siyah Asker Sineği, larva, yağ, biyodizel 

 

EVALUATION OF BLACK SOLDIER FLY (Hermetia illucens L.) AS A BIODIZEL 

SOURCE 

ABSTRACT 

One of the largest biomass in the world is insects, and an insect species named black soldier fly 

(Hermetia illucens L.) is taking attention in recent years. This species have the ability to convert 

organic wastes such as animal manure and vegetable wastes, which are an important environmental 
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problem on a global scale, to protein and protein content of 32-58% and 15-40%, while they are at 

larval stage, without competing with food. It has been shown in different countries that cell debris 

resulting from the processing of larvae can successfully replace the proteins obtained from substitute 

oil seeds when mixed with poultry and fish feed. The biodiesel obtained from the oil obtained after 

processing the larvae in 90% yield was found to comply with ASTM D6751 and EN 14214 biodiesel 

standards. This review has been prepared to evaluate the international studies on black soldier fly 

biodiesel in terms of a clean renewable energy source and to raise awareness. 

 

Keywords: Black Soldier Fly, larva, fat, biodiesel. 

 

GİRİŞ 

Fosil kökenli yakıt rezervlerinin tükeniyor olması ve bu yakıtların atmosferin karbondioksit düzeyine 

etki etmekle birlikte birçok çevresel sorunlara neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle alternatif ve 

sürdürülebilir enerji araştırmalarını ortaya koymaktadır. Alternatif enerji kaynaklarının yenilenebilir, 

çevreci ve ülke topraklarından temin edilebilir olması, enerjisinin 3/4’ünü ithal eden Türkiye gibi 

gelişmekte olan ülkeler için önem arz etmektedir. Dolayısıyla hayvansal ve bitkisel yağlar çözüm 

fırsatı sunmaktadırlar. Dizel motorlarda kullanılabilen alternatif yakıtların en önemlisi biyodizeldir. 

Çevreci ve ekonomik olması nedeniyle biyodizel üretimi önemlidir. 

Biyodizel, bitkisel yağlardan, hayvansal yağlardan veya geri dönüştürülmüş restoran yağlarından 

yapılmış bir alternatif yakıt şeklidir. Ticari olarak biyodizel hammaddeleri kolza tohumu, soya, 

hurma, ayçiçeği vb. den elde edilen yağlardır. Fakat bunlar gıda olarak da temel gereksinimler 

arasındadır. Hammadde maliyeti biyodizelin üretilmesinde önemli bir ekonomik faktördür (Tilman 

ve ark., 2009). Dünyanın en büyük biyokütlelerinden biri olarak kabul edilen böcekler dünyanın her 

köşesinde bulunmaktadırlar (Liu ve ark., 2007). 

Hayvansal yağlardan biyodizel üretimi süreci, bu yağların yağ asidi içeriği, biyodizel oksidatif 

stabilitesi, hayvansal yağların biyodizelinin yüksek setan sayısı değeri, düşük sülfür içeriği ve bazı 

maddelerin kapsamı gibi konularda çalışılması hergeçen gün önem kazanmaktadır. 

Siyah Asker Sineği Larvaları (SASL), atıkları en hızlı biyodizele dönüştürülmesinde ve verimli hale 

getirilmesinde etkinliği yüksek olan bir böcektir. SASL biyodizeli mineral yakıtlara göre daha düşük 

CO2 üretmektedir. Türkiye’de EPDK (Enerji Piyasası Denetleme Kurulu) motorine en az %0.5 

biyodizel harmanlamasını 2018 yılı itibariyle zorunlu kılmıştır. Türkiye’de yıllık motorin tüketimi 

29.106 m3 olup bunun için 145.103 m3 biyodizele ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. 

Bu derlemenin amacı, konu araştırıcılarına, SASL biyoyakıta dönüştürülmesi, elde edilen yakıtın 

özellikleri, kullanım alanları, standartları ve çevresel etkisi konusunda uluslararası alanda yapılmış 

çalışmaların bir özeti sunmaktadır. 
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SİYAH ASKER SİNEĞİ (SAS) LARVALARININ ÜRETİMİ 

SAS larvalarının doğal besinleri; hayvan gübreleri, meyve ve sebze atıkları, insan dışkısı ve hayvan 

leşleridir (Rozkosny, 1983). SASL bu biyoatıkları tüketerek, larva biyokütlesine dönüştürür ve 

olgunlaşmamış kompost benzeri bir tortuyu geride bırakır (Xiao ve ark., 2018). 

Hayvan gübresi (Li ve ark., 2011), çeltik samanı (Zheng ve ark., 2012a), restoran atıkları (Zheng ve 

ark., 2012b) ve mısır koçanı (Li ve ark., 2015) ile beslenen SASL kullanılarak biyodizel üretiminin 

yapılabileceği rapor edilmiştir. Sheppard ve ark. (1994) Siyah Asker Sineği (Hermetia illucens L.) 

gıda ile rekabet etmeden organik atıkları faydalı ürünlere, Live ark. (2011) organik atıklar içindeki 

çoğu besin ve enerjiyi SAS biyokütlesine dönüştürme potansiyeline sahip olduklarını bildirmişlerdir. 

İlk olarak, SAS organik atıklara güçlü sindirim enzimleri salgılar, sonrasında karmaşık organik 

malzemeler çözülebilir organik moleküllere (şeker, amino asitler ve yağ asitleri) dönüşür, çözünür 

organik moleküller SAS yağına dönüşür ve daha sonra biyodizel üretimi için yağ çıkarılır. Li ve ark. 

(2011) yeryüzünde atıkları SAS'den daha hızlı ve verimli bir şekilde tüketebilecek hiçbir canlı 

olmadığını göstermiştir. 

Ishak ve Kamari (2019), 20 gün boyunca mutfak atıklarında SASL yetiştirmişlerdir. Sheppard ve ark. 

(2002); Holmes ve ark. (2012), SASL üretimi için %30-90 arası (%60 ideal) nem ve 27-37 oC arası 

(27-30 oC ideal) sıcaklığın uygun olduğu bildirilmiştir. Diener ve ark., (2009), 1 m2 alanda 2.5 kg 

kuru madde larva üretilebileceğini ifade etmişlerdir. 

Zheng ve ark. (2011), SASL yağından biyodizel elde etmek amaçlı restorant ve gübre atıklarının 

değerlendirilmesi sonucunda elde edilen biyodizelin bazı özellikleri EN14214 Standartları ile 

karşılaştırılmıştır (Tablo 1). Verilen iki biyodizel kaynağı ile standarta uygunluğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 1. SASL resterant ve gübrede yetiştirilmesine göre biyodizelinin EN14214 standartları 
bakımından karşılaştırılması 
 

Özellikler SASL yağı biyodizeli EN14214 
Restorant atıkları Gübre   

Yoğunluk(kg/m3) 860 885 860-900 
Viskosite at 40 0C (mm2/s) 4.9  5.8 3.5-5.0 
Sülfür içeriği (Ağırlıkça %) - - 0.02 max. 
Ester içeriği (%) 96.9 97.2 96.5 
Su içeriği (mg/kg) 0.02 0.03  0.03 max. 
Parlama noktası (0C) 128  123 120 min. 
Setan sayısı 58  53  51 min. 
Asit sayısı (mg KOH/g) 0.6  1.1  0.5 max. 
Damıtma sıcaklığı (0C)  360  360  - 
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SAS LARVALARININ BİYODİZEL DIŞI KULLANIMI 

SAS larvasının biyokütlesi, %32-58 protein ve %15-39 yağ (kuru ağırlık) içerir; ki bu durum onları 

kümes hayvanları, memeliler, balık, evcil hayvanlar ve biyoyakıtlar için hayvan yemi üretiminde 

değerli kılar (Barragan-Fonseca ve ark., 2017; Wang ve Shelomi, 2017; Bosch ve ark., 2014; Surendra 

ve ark., 2016). SASL yağ ekstraksiyonundan sonraki hücre döküntüleri, suda yaşayan hayvanların, 

kümes hayvanlarının ve çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi için yüksek proteinli bir yem olarak 

kullanılabilir (Li ve ark., 2011). Böceklerle ilgili, karasal ve sucul hayvanlar için yem içerik maddesi 

olarak ilgi her geçen yıl artmaya devam etmekte ve artan sayıda bilimsel makaleler yayınlanmaktadır 

(Vargas-Abúndez ve ark., 2019). AB, ABD, Kanada, Meksika, Avustralya, Çin, Güney Afrika, Kenya 

ve Uganda belirli koşullar altında yem üretimi için SASL kullanımına izin vermeye başlamıştır (EC, 

2017; KEBS, 2017; UNBS, 2017). 

 

SAS LARVALARININ YAĞ ÖZELLİKLERİ 

Li ve ark. (2011) Böcek yağının doymuş yağ asidinin yüksek olması nedeniyle böcek yağından 

türetilen biyodizelin viskozitesi yüksektir. SAS larvaları, %20-40 yağ içerir (Dierenfeld ve King, 

2008; Oonincx ve ark., 2015). SASL, kinematik viskozite, kalorifik değer, oksidasyon kararlılığı gibi 

arzu edilen fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip, büyük miktarda doymuş yağ asidini (C18 ve C16) 

biriktirebilirler (Manzano-Agugliaro, 2012). 

Hayvansal ve balık yağlarından biyodizel elde etme sürecinde uygulanan standart yöntemler Mata ve 

ark. (2014) tarafından belirlenmiş ve Tablo 2’de verilmiştir. Bu standart yöntemi 10 metodtan 

oluşmaktadır. 

Tablo 2. Hayvansal yağlar ve balık yağının biyodizel karekterizasyonu için uygulanan standart 
yöntemler  
 
Parametreler Metod 
1. Asid değeri  Titrimetric method, ISO 14104:2011 standard 
2. İyot değeri  Titrimetric method with Wijs reagent, EN 14111:2009 standard 
3. Kinematik viskosite Glass capillary viscometers Cannon-Fenske Series 200, ISO 3104:1994 
4. Yoğunluk Hydrometer method, EN ISO 3675:1998 standard 
5. Su içeriği Karl Fischer coulometric titration, NP EN ISO 12937:2003 standard 
6. Parlama noktası Rapid equilibrium closed cup method, ISO 3679:2004 standard 
7. Bakır korozyonu Copper strip test, ISO 2160:1998 standard 
8. CFPP Standardized filtration equipment, EN 116:2002 standard 
9. FAME içeriği Gas chromatography (GC), EN 14103:2010 standard 
10. Üst ısıl değeri Oxygen bomb calorimeter, ASTM method D240-87 

Kumar ve ark. (2006) ise dizel ve biyodizel kaynağı olan hayvansal ve bitkisel yağlardan elde edilen 
yakıtların bazı özellikleri belirlemişlerdir. Bu özellikler Tablo 3’ te verilmiştir. 
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Tablo 3. Dizel, hayvansal yağ ve bitkisel yağların özellikleri  
 

Özellikler Diezel Hayvansal yağ Bitkisel yağ 
Yoğunluk (kg/m3) 840  920 904 
Alt ısıl değer (kj/kg)  42.490 39.770 37.000 
Viskosite (10−6 m2/s) de 30°C 4.59 45 40 
Karbon (% kütlece) 84–87 73 77.6 
Hidrojen (% kütlece) 13–16  12.3 11.6 
Oksijen (% kütlece)  00  12.5  10.8 
Sülfür (% kütlece)  0.29  0.0  0.0 
Yağ asidi bileşimi     
Oleik asit (%kütlece)  42.1 64.1 
Palmitik asit (kütlece %)  22.7  3.5 
Linoleik asit (kütlece%)  17.1 22.3 
Palmitoleik acid (kütlece%)  8.3 0.1 
Stearik asit (kütlece%)  5.4 0.9 

 

SAS LARVALARININ BİYODİZEL ÜRETİM SÜRECİ 

Surendra ve ark. (2016) Böcekler, yüksek yağ içeriği, kısa ömür döngüleri ve yüksek üreme hızları 

nedeniyle biyodizel üretimi için hammadde kaynağı olarak büyük ilgi gördüğünü, Li ve ark. (2015) 

bu böcekler lignoselülozik biyokütle dâhil çeşitli organik atıkları bozabildiğini, Nguyen ve ark (2017) 

elde edilen biyodizelin yakıt özelliklerinin EN 14214 Avrupa biyodizel standardının özelliklerini 

karşıladığı gösterilmişlerdir. SAS larvasından geleneksel yöntemle biyodizel üretimi birkaç aşama 

içerir. Bunlar, biyokütle kurutma, ezme, yağ çıkarma, arıtma ve transesterifikasyondur (Nguyen ve 

ark., 2017). Bununla birlikte, yağın oleojen biyokütleden ekstrakte edilmesi ve ardından yağ rafine 

edilmesi pahalıdır (Cui ve Liang, 2014), yüksek miktarda enerji tüketir (Jazzar ve ark., 2015) ve düşük 

biyodizel verimi ile sonuçlanır (Zeng ve ark., 2008). Bu engellerin aşılması için, daha az aşama içeren 

bir yöntem olarak doğrudan transesterifikasyon önerilmiştir (Ma ve ark., 2015). Bu yöntem, mikroalg 

(Religia ve Wijanarko, 2015), mantar (Kakkad ve ark., 2015) ve yağlı tohumlar (Singh ve ark., 2017) 

için başarıyla kullanılmıştır. 

Wang ve ark. (2017) çalışmalarında, elde edilen böcek lipidinin gaz kromatografisi kütle 

spektrumları, bileşiminde %22.54 oleik, %12.67 linoleik ve %6.45 palmitoleik asit göstermiştir. SAS 

larvalarının böcek yağ asitleri profilinin yaygın biyodizel besleme stoklarıyla karşılaştırılması, 

böceğin biyodizel üretimi için uygun olduğunu göstermiştir. Feng ve ark. (2018) çalışmalarında, 

çözücü içinde lipitlerin difüzyonunun, ekstraksiyon işleminde sınırlama aşaması olduğunu 

göstermiştir. 

Ur Rehman ve ark. (2018) çalışmalarında, SAS biyodizelinin emisyonunun yanmasını, performansını 

konvansiyonel dizel ile karşılaştırmıştır. Yakıt enjeksiyon zamanını ve yakıt enjeksiyon basıncı 

artırıldığında SAS biyodizelin eşdeğer yakıt tüketim oranının daha yüksek (245-260 g / kWh) olduğu 

gözlenmiştir fakat bu oran saf dizel yakıtına kıyasla düşük olmuştur.  

Leong ve ark. (2016) çalışmalarında, yağ asidi metil esteri (FAME) olarak biyodizeli, metanolde 

katalizör olarak sülfürik asit kullanarak SAS larva yağının transesterleştirilmesi yoluyla 
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sentezlemiştir. Yağ asidinin ana bileşimlerinin C12: 0, C16: 0 ve C18: 1 n9c olduğunu tespit 

etmişlerdir. Meyve atığı, arıtma çamuru ve hurma atığı ile beslenen C12:0 yağ asidi 

kompozisyonunun larva lipidinde en fazla olduğunu tespit etmişlerdir. Elde edilen C12:0, sırasıyla 

%76.13, %58.31 ve %48.06 olmuştur. Ek olarak, C16:0 yağ asidi arıtma çamuru ve hurma atığı ile 

besleme sonrası sırasıyla %16.48 ve %25.48 oranında elde etmişlerdir. Bulgulara dayanarak, larva 

yağından türetilen FAME’in, biyodizel üretimi için kullanılabilir olduğu sonucuna varmışlardır. 

Nguyen ve ark. (2018a) yürüttükleri çalışmalarında, %96.97'lik maksimum biyodizel verimini, 12 

saatlik bir reaksiyon süresinde, 14.64:1 metil asetat/yağa oranında, %17.58 oranında enzim 

yüklemesinde ve 39.5 °C'lik sıcaklıkta elde etmişlerdir. Bu optimal reaksiyon koşulları altında 

Novozym 435’i, enzim aktivitesinde bir kayıp olmadan 20 döngüye kadar tekrar kullanılabilir 

bulmuşlardır. SASL biyodizelinin özelliklerinin tümü EN 14214 Avrupa standardına uygun 

bulunmuştur. Bu çalışma sonucunda, SASL yağının metil asetat ile enzimatik interesterifikasyonunun 

yakıt üretimi için umut verici ve çevre dostu bir yöntem olduğunu bildirmişlerdir. 

Nguyen ve ark. (2018b), test ettikleri çözücülerden biri olan n-heksanın, reaksiyon için en etkili 

yardımcı çözücü olduğunu, bir yardımcı çözücü olmadan yürütülen reaksiyona kıyasla, biyodizel 

veriminde 14.5 katlık bir artış sağlandığını tespit etmişlerdir. Bir yardımcı çözücü olarak n-heksan 

kullanarak yaptıkları doğrudan transesterifikasyonu, daha sonra, biyodizel verimini en üst düzeye 

çıkarmak için optimize etmişlerdir. %94.14 olan en yüksek biyodizel verimini, 1:2 (v/v) metanol 

hacim oranı, 12 mL çözücü dozajı, 1.2 mL katalizör yüklemesi, 120 °C sıcaklık ve 90 dakikalık bir 

reaksiyon süresiyle elde etmişlerdir. SASL biyodizelinin özelliklernini çoğunun - biyodizel 

yoğunluğu (875 kg/m3), su içeriği (0.03 mg/kg), ester içeriği (%98.3), asit değeri (<0.8mg KOH/g) ), 

viskozite (5.2 mm2/s), parlama noktası (121°C) ve setan indeksinin (50) - EN 14214 Avrupa Standardı 

şartnamelerine uyduğunu tespit etmişlerdir. Bu çalışma, bir yardımcı madde olarak n-heksan 

kullanılarak yapılan doğrudan transesterifikasyonun SASL'den biyodizel üretimi için umut verici bir 

yöntem olabileceğini ve üretim maliyetlerini düşürdüğünü göstermiştir. 

Ishak ve Kamari, (2019), larvaların yağını çıkardıktan sonra iki aşamalı transesterifikasyonla 

biyodizele dönüştürmüşlerdir.  

Mata ve ark. (2014) tarafından yapılan çalışmada, hayvansal yağlardan elde edilen biyodizelin 

özellikleri ile EN14214 limitleri Tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 4. Hayvansal ve balık yağının biyodizel özellikleri  

 
Biodiezel özelliği  Tavuk  

yağı  
Sığır  
içi yağı  

Domuz 
yağı  

Sardalya 
yağı  

EN 14214 
limitleri 

Reaksiyon verim (kütlece %) 76.8 90.8 91.4 89.5 – 
Üst ısıl değeri (MJ/kg biodiezel)  39.4  40.0  39.9  39.7  – 
Yoğunluk 15 ºC (kg/m3)  883  870  872  886  860-900 
Kinematik viskosite 40 ºC (mm2/s)  5.85  5.40  4.96  4.33  3.50-5.00 
Su içeriğ (mg/kg)  1237  585  149  200  ≤ 500 
İyot değeri (g iodine/100 g biodiezel)  76  45  76  163  ≤ 120 
Asit değeri (mg KOH/g biodiezel)  0.32  0.21  0.20  0.20  ≤ 0.50 
Grup I metaller (Na+ + K+) (mg/kg)  53.5  3.9  39.7  13.0  ≤ 5.0 
Bakır korozyon (3 h te 50 ºC)  1B  1B  1B  1A  class 1 
Parlama noktası (ºC)  171  172  147  160  ≥ 101 
CFPP (ºC)  +3  +10  +5  -1  ≤ +5 

 
 

Li ve ark. (2011) tarafından yapılan araştırmada, SASL yağından elde edilen biyodizelin kalitesi ile 

EN14214 standardının karşılaştırılması Tablo 5’te verilmiştir.  

 

Tablo 5. SASL yağından elde edilen biyodizelin kalite parametreleri ve analizi 
 

Özellikler EN 14214 SASL Biyodizeli 
Yoğunluk (kg/m3) 860–900 872 ± 0.3 
Ester içeriği (%) 96.5 97.2 ± 1.4 
Parlama noktası (Kapalı kap) (0C) 120 121 ± 2.6 
Su ve tortu (mg/kg) 500 300 ± 3.7 
Kinematik viskosite 40 0C (mm2/s) 2.5–6.0 4.5 ± 0.1 
Asit miktarı (mg KOH/g) 0.50 0.8 ± 0.2 
Metanol or etanol (m/m) 0.2% algılanamadı 
Damıtma-Distillation -- 91 ± 1.87% den 360 0C 

 

 

SAS LARVASININ BİYODİZEL STANDARTLARA UYGUMU 

Optik polarizasyon mikroskopisi kullanılarak −5 ile +15 °C arasında yaptıkları analizde, iğneye 

benzer minik kristaller gözlemlemişlerdir. Fourier transform kızılötesi spektrumları, siyah asker 

sineği biyodizelinin, biyodizelin ana fonksiyonel grubu olan metil estere karşılık gelen 1 459 ve 1 

435 cm-1'de absorpsiyon bantları olduğunu ortaya çıkarmıştır. Siyah asker sineği larva yağının 

biyodizele başarılı bir şekilde dönüştürüldüğü ortaya konmuştur. Bu biyodizel, Amerikan Test ve 

Malzemeler Derneği D6751 ve Avrupa Standardı 14214 ile uyumlu bulunmuştur (Ishak ve Kamari, 

2019). 

Biyoyakıtın özellikleri, SASL’nın ham vücut sıvısı üstün kalitede biyoyakıt için çok büyük bir 

potansiyele sahiptir. Her bir parametre için öngürülen analizler ASTM standartlarına göre Tablo 6’da 

karşılaştırılmıştır (Choudhury ve ark., 2018). 
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Tablo 6. SASL’ den elde edilen biyodizelin analizi  

Parametreler Birim Biyodizel Dizel ASTM Standardı 
Yoğunluk  Kg/L 0.864  0.838  0.84 - 0.9 
Viskosite  mm2/s 5.2  1.9 - 4.1  3.5 - 5.0 
Parlama nokta 0C 155 60  Min 100  
Katılaşma noktası 0C -12 -50 - 10 -15 
Toplam baz değeri  mg KOH/gm 3.41 10 - 15 2-5 
Üst ısıl değer Mj/Kg 41  40 - 45  - 

 

 

SONUÇ  

Larvaların %30-90 nem ve 25-30 ºC koşullarında 3 hafta gibi kısa sürede, 1 m2’de 2-5 kg elde 

edilebildiği ve işlenmesi sonucu ortaya çıkan hücre döküntülerinin kanatlılar ve balıkların yemine 

karıştırıldığında ikame yağlı tohumlardan elde edilen proteinlerin yerini başarıyla doldurabildiği 

söylenebilir. Ayrıca SASL, yüksek oranda protein (%32-58) ve yağa (%15-40) dönüştürme özelliğine 

sahip olması, larvaların işlenmesi sonrası oluşan yağdan %90 verimle elde edilen biyodizelin ise 

yürütülmüş çalışmalarda, ASTM D6751 ve EN 14214 biyodizel standartlarına uyumlu olduğu ve 

temiz bir çevre, yenilenebilir enerji kaynağı ve yerli olması açısından Siyah Asker Sineği biyodizeli 

faydalı olabileceği tahmin edilmektedir. Yapılan araştırmalara göre bu enerji kaynağının belirgin bir 

oranda Ülke ekonomisine katkı sağlayabileceği söylenebilir. 
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ÖZET 
Bu çalışma, Citrullus colocynthis tohumunda dormansinin giderilmesinin farklı yöntemleri ve tohum 
priminginin (ekim öncesi tohum uygulamaları) çimlenme ve fide büyümesi üzerine etkisinin 
belirlenmesi amacı ile Urmia Üniversitesi Ziraat Fakültesi Agronomi  Bölümünde 2014 yılında 
yapılmıştır. Deneme tesadüf parsellerinde faktöriyel deneme desenine göre kurulmuştur. Araştırmada, 
dormansi giderme uygulamaları (kontrol, % 8 sülfürik asit, skarifikasiyon, 6 hafta soğuğa maruz tutma) 
ve tohum primingi uygulamaları (kontrol, %2.5 KNO3, %2.5 KH2PO4, hidropriming, hardening) 
olmak üzere iki faktör ele alınmıştır. Sonuçlar, araştırmada uygulanan tüm dormansi giderme 
yöntemlerinin çimlenme ve fide gelişmesinde olumlu etki yaptıklarını göstermektedir.  Çalışmada, son 
çimlenme oranı, çimlenme indeksi, ortalama çimlenme süresi, çimlenme hızı katsayısı sırasıyla % 85, 
40.03, 8.3 ve 35.00 olarak bulunmuştur. Ayrıca sülfürik asit ve hardnening uygulamasında fide kuru 
ağırlığı 58.74 ve 46.02 mg olarak tespit edilmiş ve diğer muamelerle anlamlı fark göstermiştir.  
Anahtar kelimeler: Citrullus colocynthis, dormansi, priming, çimlenme 
 

THE EFFECTS OF DIFFERENT METHODS TO BREAK SEED DORMANCY AND SEED 
PRIMING ON GERMINATION AND SEEDLING GROWTH OF  citrullus colocynthis  

 
ABSTRACT 
In order to study the effects of different methods of seed dormancy breaking and priming (presowing 
seed treatments) treatments on germination and seedling growth of Citrullus colocynthis an experiment 
was conducted in Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Urmia University in 2014 based 
on completely randomized design with three replications. Evaluated factors were seed braking 

21



 

Year 3 (2019)   Vol:11                                             Issued in OCTOBER, 2019                                            www.ejons.co.uk 
 

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

dormancy methods with four levels (Control, Sulfuric acid 80%, seed scarification with sand and seed 
stratification for six weeks) and seed priming with four levels (Control, KNO3 2.5%, KH2PO4 2.5%, 
Hydropriming and Hardening). The results indicated that all studied methods of breaking seed 
dormancy and combined administration of seed priming effectively improved germination and vigor of 
Citrullus colocynthis. Sulfuric acid and hardening treatments have greatest impact in improving the 
germination and vigor. Based on the comparison of the interaction of these treatments the final 
germination percentage, germination index, mean germination time, coefficient of velocity of 
germination were 85%, 40.03, 8.3 and 35.00 respectively. Also recorded seedling dry weights of 
sulfuric acid and Hardening treatments were 58.74 and 46.02 mg, respectively, which was significantly 
different from other treatments.  
Key words: Citrullus colocynthis, dormancy, priming, germination 

 
1. GİRİŞ  
Kuzey Afrika'nın kurak bölgelerine özgü ve Cucurbitaceace familyasından Citrullus colocynthis 
bitkisi, Orta Doğu, Hindistan, Akdeniz, Avrupa, Kıbrıs, Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan ve Kuzey 
Afrika gibi dünyanın birçok bölgesinde doğal olarak yayılış göstermektedir (Gharehmatrossian ve ark. 
2014, Hussein ve ark., 2014). Akdeniz bölgesinde, özellikle Kıbrıs'ta ve Hindistan'da yüzyıllardır 
yetiştirilmektedir. Bitki çok yıllık ve sarılıcı özellikte, hem generatif hem de vejetatif organları ile 
çoğaltılabilmektedir (Shreaz ve Bhat, 2017). Bir tıbbi bitki olup meyvesinde klostetin gibi bazı acı 
glikozitler sitrolin, rezin maddeleri, alfa elatrin, saponin, alkaloit, tanen vs. bulundurmaktadır. Tohumu 
ise % 50-53 yağ ve % 28-35 protein içermektedir (Bankole ve ark. 2005, Shreaz ve Bhat, 2017). 
Tohumu doymuş yağ asitleri (stearik asit, myristik asit, palmitik asit, oleik asit, linoleik asit, linolenik 
asit) protein, lisin, leusin ve metiyonin gibi sülfo aminoasitler, Ca, Mg, K, Mn, Fe, P ve Zn gibi 
mineraller içermektedir. Bitkinin topraküstü kısımları ve meyvesi ise cucurbitasin, kuersetin, β-
sitosterol gibi flavonoid ve glikozit içermektedir (Parvin ve ark. 2013). 
Eski tıp kitaplarında bu bitkinin tedavi edici özelliklerine sahip olduğu vurgulanmıştır. G t Bitkinin 
tohumlar, meyveler, kökler, kökler ve yapraklar dahil olmak üzere bitkinin farklı organlarının  önemli 
antidiyabetik ve antifungal özelliklere sahip olduğuna inanılmaktadır (Abdel-Hassan ve ark., 2000; 
Marzouk ve ark., 2009). Günümüzde de bu bilgiler doğrulanmıştır. Bitki, kan şekerinin ve kan da 
istenmeyen yağların düşürülmesi, gırtlak, karaciğer, bağırsak ve göğüs kanseri hücrelerinin önlenmesi, 
antiviral, antimikrobiyal, sindirim ve merkezi sinir sistemi sorunlarının giderilmesi, iltihap giderici, 
ağrı kesici, ateş düşürücü ve birçok farmakolojik etki göstermektedir (Packer ve ark. 2000; Mahmoodi 
ve ark.  2013; Al-Snafi 2015; Samani ve ark. 2016). Bu bitkinin farklı kısımları, özellikle meyve ve 
tohumlar, Akdeniz ülkelerinde idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etmek için sıklıkla kullanılır (Saberi 
ve ark., 2017).Yapılan etnobotanik çalışmalarda İran’da cilt hastalıklarının tedavisinde ve yaraları 
iyileştirmek için halk hekimliğinde kullanıldığı bildirilmektedir (Baharvand-Ahmadi ve ark. 2015). Bu 
bitkiden elde edilen yağın % 80-85 doymamış yağlardan oluşması nedeniyle daha çok kolza yağına 
benzemektedir. Bu nedenle tarımının gelişmesi bitkisel yağ üretiminin artmasına önemli katkı 
sağlayacaktır (Yokota ve ark. 2002). Ayrıca diyet veya farmasötik ve endüstriyel amaçlar için 
kullanılabilir (Saberi ve ark., 2017). 
Tıbbi bitkiler için tohum dormansisi, zayıf ve homojen olmayan bir çimlenme, tıbbi bitkilerin 
üretiminde önemli sorunların başında gelmektedir. Tohum dormansisi, ekofziyolojik bir mekanizma 
olup doğal ekosistemde zaman içerisinde bitkinin çevresel faktörlerde meydana gelebilecek 
değişikliklerden kendini korumak amacıyla kullanmaktadır. Bitkinin neslini devam ettirmesi için 
olumlu olan bu özellik bitkinin tarımında negatif etki meydana getirmektedir. Dolayısıyla tıbbi 
bitkilerin tarımının artmasında bir engel oluşturmaktadır (Saberi ve Shahriari 2011; Farhoudi ve Tafti 
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2013). Tohumlarda oluşan dormansinin farklı nedenleri olduğundan dolayı bunun giderilmesinde 
kullanılan yöntemler de farklı olmaktadır. Örneğin; tohumun kabuk sertliği için skarifikasyon ve 
mekanik yöntemlerden; eğer dormansi fizyolojik nedenlerden kaynaklanırsa hormonlardan yararlanılır 
(Moghaddam ve Zeinali, 2008). Bazı büyümeyi etkileyen maddeler hem tohumun dormansisini giderir 
hem de bazı metabolik işlemlerin hızlanması ve gerçekleşmesini sağlar. Böylece canlılık oranı yükselir 
(Tajbakhsh ve Ghiyasi, 2008). Diğer bir yöntem ise tohum ıslatmasıdır. Bu yöntem özellikle çimlenme 
önleyici maddeler bulunduğunda çok etkili olmaktadır (Safaian ve Azarnivand, 2010). Priming 
yöntemlerinden bir diğer önemlisi dormant tohumları belli bir süre soğuğa maruz bırakmaktır. Böylece 
ABA hormunu azalarak giberellin artar bu da çimlenmeyi teşvik eder (Golmohammadzadeh ve ark. 
2015). Saberi ve Shahriari (2011)’nin Citrullus colocynthis’in tohum dormansisini kırmak için 
yaptıkları çalışmada en yüksek çimlenme oranı ve hızını kumlu kağıt ile skarifikasyon (mekanik 
aşındırma) elde etmişlerdir. Aralarında Citrullus colocynthis’in de yer aldığı beş farklı çöl bitkisi ile 
yapılan bir başka çalışmada % 0.3 KNO3 çözeltisinde bir gece boyunca bekletilen tohumların 
çimlenme oranının %3’den %70’e çıktığı belirlenmiştir (Zaman ve ark. 2006). Gharehmatrossian ve 
ark. (2014)’nın yaptığı bir araştırmada Citrullus colocynthis tohumlarında en yüksek çimlenme oranını 
giberellik asidin 10 mg L-1 uygulamasından elde ettiklerini bildirmişlerdir. Tohum biyolojisinin ve 
canlılığının atması için kullanılmakta olan bu yöntemler heterotrof dönemin kısalmasını ve erken 
ototrofi döneme girilmesini sağlar. Bunun sonucunda bitki ekolojik faktörlerden örneğin ışık ve sudan 
daha fazla süre yararlanabilir. Ayrıca yabancı otlar ile rekabet şansı artmaktadır (Ghiyasi ve ark., 
2011). Üniform çimlenme ve düzgün fide gelişimi için tohum primingi adı verilen teknikler 
bulunmaktadır. Bu tekniğin birçok yönteminde su alımı için tohum farklı su sistemine konulur, bunlara; 
saf su, normal su, belli osmoz potansiyeline sahip çözeltiler, matrik potansiyelli su, doymuş su buharı 
(RH= %100) örnek verilebilmektedir. Bunun sonucunda tohum çimlenmesinde bazı fizyolojik ve 
metabolik reaksiyonların başlar. Böylece ekimden önce bu işlemler kontrollü bir ortamda gerçekleşir. 
Normalde radikalin çıkışından önce tohum sudan çıkarılır ve başlangıç nem miktarına ulaşıncaya kadar 
kurutulur (Ghiyasi ve Tajbakhsh, 2013). Tohumda depolanmış besin maddelerinin kullanılması için 
hidrolitik enzim işlemlerinin yükselmesi, DNA sentezinin yükselmesi, mitokondoriyumun aktivitesinin 
çoğalması, SOD ve POD enzimlerinin sentezinin çoğalması tohum priminginin sonuçlarından 
sayılmaktadır (Nawaz ve ark., 2013). Bu çalışmada, heterotrof döneminde Citrullus colocynthis 
bitkisinin tohumunda dormansinin giderilmesinde farklı yöntemlerin, tohum priminginin, çimlenme ve 
fide büyümesi üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 
Bu çalışma, Urmia Üniversitesi Ziraat Fakültesi Agronomi Bölümünde 2014 yılında yapılmıştır. 
Denemede Kazerun ekotipi kullanılmıştır. Deneme tesadüf parsellerinde faktöriyel deneme desenine 
göre kurulmuştur. Denemede uygulanan faktörler; dormansinin giderilmesi (kontrol, % 8 sülfirik asit, 
skarifikasyon, 6 hafta soğuğa maruz bırakma) ve tohum primingi (kontrol, % 2.5 KNO3, % 2.5 
KH2PO4, hidropriming, hardening) konularından oluşmaktadır. Tohumlar denemeye alınmadan önce 3 
dakika süresince sodyum hipoklorit ile dezenfekte edilmiş, bu süre sonunda 3 kere saf su ile 
yıkanmıştır. Skarifikasyon için zımpara kağıdı kavanoz içerisine koyulup tohumları aralarına koyarak 
kavanozu 10 dakika sallanması şeklinde uygulanmıştır. Sülfirik asit muamelesinde tohumlar 5 dakika 
süresince % 80 sülfirik asidin içine daldırılmıştır. Soğuk muamelesinde tohumlar polietilen poşetlerde 
nemli kum arasında havalandırma imkanı sağlanarak 6 hafta süresince 3+ 0.5 0C tutulmuştur. KNO3, 
KH2PO4 ve saf suyla hidropriming muamelelerinde ise tohumlar 16 saat süresince bu çözeltilerde 
tutulmuştur. Hardeningde aynı işlem yapılmış olup fakat iki kere tekrar edilmiş ve ikinci aşama 
başlamadan tohumlar 24 saat süresince gölgede kurutulmuştur. Denemede her bir muamelede 3 
tekerrür ve her birinde 100 tohum filtre kağıdı arasına konularak her gün petride su fazlalığı olmadan 
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sulanmıştır. Petriler deneme sırasında jerminatörde tutulup nisbi nem miktarı %90+ 5 ve jerminatör 
sıcaklığı 29 + 1 0C ayarlanmıştır. Jerminatöre 8 saat ışık 16 saat karanlık uygulanmıştır. Denemede 14 
gün süresince her gün çimlenen tohumlar sayılmıştır. Çimlenen tohumlar radikal uzunluğu 2 mm 
olduğunda sayılmıştır. Fide testinde her bir muameleden 30 tohum alınarak tesadüfi şekilde 10’ar tanesi 
filtre kağıtları arasına konularak çimlenme için 14 gün aynı deneme koşulları uygulanmıştır. 
Araştırmada aşağıdaki özellikler değerlendirilmiştir; 
Çimlenme oranı (% ÇO);  Her tekerrürde çimlenen tohum sayısının toplam sayısına oranlanarak 100 ile 
çarpılması ile bulunmuştur.  
Çimlenme indeksi (Çİ); aşağıdaki formülden hesaplanmıştır; 

    

Ortalama günlük çimlenme (OGÇ) = son çimlenme oranı / deneme gün sayısı 

Ortalama çimlenme süresi (OÇS)  

Bu formülde n günlük çimlenen tohum sayısı ve D sayım günüdür. 
Maksimum çimlenme miktarı (MÇM); maksimum çimlenme oranı / maksimuma ulaşan çimlenmenin 
toplam gün sayısı 

Çimlenme hızının katsayısı (CV)  

Bu formülde n, (t) zamanında çimlenen tohum sayısı ve (t) ekimden sonra gün sayısı    
Kökçük, sapcık ve fide uzunluğu; bu özelliklerin ölçümü için normal cetvel kullanılmış her tekrarda 
ortalamalar saptanmıştır. 
Fide kuru ağırlığı; değerlendirilen muamelelerde her tekrarda toplam fidelerin (10 fide) 75 0C fırında 
48 saat süresince kurutulmasından elde edilmiştir.  
Fide canlılık indeksi; bu özellik fide uzunluğu ve kuru ağırlığı olmak üzere iki kriter üzerinden 
aşağıdaki formül ile elde edilmiştir; 
FCİ (fide uzunluğu üzerinden) = (ortalama fide uzunluğu).(son çimlenme oranı) 
FCİ (fide kuru ağırlığı üzerinden) = (ortalama fide kuru ağırlığı).(son çimlenme oranı) 

 
Varyans analizi tesadüf parsellerinde faktöriyel deneme desenine göre SAS paket programı ile 
yapılmıştır. Ortalamalar %5 önem düzeyinde Duncan testine göre karşılaştırılmıştır.  
 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA  
Araştırmada ele alınan faktörlerin çimlenme özellikleri üzerine etkilerine ait varyans analiz sonuçları 
Çizelge 1’ de verilmiştir. Çizelge 1 incelendiğinde hem dormansi giderme için uygulanan muameleler 
hemde priming faktörünün bağımsız etkileri tüm özellikler üzerinde istatistiksel olarak p<0.01 önem 
düzeyinde etkili olmuştur. Ayrıca dormansiyi gidermek için yapılan uygulamalar ve priming 
uygulamaları interaksiyonu fide kuru ağırlığı üzerine önemsiz, çimlenme oranı ve kökçük uzunluğuna 
p<0.05 düzeyinde önemli olurken diğer özellikler üzerine p<0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur.  
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Çizelge 1. Citrullus colocynthis`in bazı çimlenme özellikleri verilerinin varyans analizi 
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DG 3 13650** 2419.9** 203 ** 57.3** 110** 734.8** 148** 298** 863** 8473** 5573169** 64003169** 

TP 4 229.3** 478.6** 15.3** 8.2** 22** 237** 2.5** 2.7** 10.3** 75.8** 1690280** 1555435** 

DG×TP 12 15* 47.1** 1.6** 0.41** 2.1** 22.6** 0.1* 0.1** 0.3** 3.4 180780** 169358** 

Hata 20 7.5 0.3 0.02 0.03 0.01 0.5 0.03 0.02 0.8 2.6 2244.6 34112 

CV (%) - 4.69 2.67 1.95 3.21 1.48 3.1 3.2 1.6 2.3 3.74 5.18 6.1 

*: p≤ 0.05, **: p≤ 0.01 seviyesinde önemlidir. 

 
Dormansiyi giderme muameleleri ve primingin interaksiyonunun son çimlenme oranına etkisine ait 
ortalama değerler Şekil 1’de verilmiştir. Şekil 1’de de görüldüğü gibi dormansi giderme muamelesinin 
uygulanmadığında çimlenme oranında düşüş meydana gelmiştir. Ayrıca hardening haricinde tohum 
primingi bu özelliğin gelişmesinde etkili olmayıp kontrol ile istatistiksel farklılık göstermemiştir. 
Priming muamelelerinde sadece hardening uygulaması son çimlenme oranında istatistiki olarak anlamlı 
fark göstermiştir. Bu da hardeningin özelliğinden kaynaklanmaktadır. Çünkü bu yöntemde tohumun 
ardışık olarak ıslatılıp kurutulması dormansi gidermesi için bir araç olabilmektedir (Abdoli 2014). En 
yüksek son çimlenme oranı, sülfirik asit ile KH2PO4 ve hardeningin birlikte uygulandığı tohumlar ile 
skarifikasyon ve hardeningin birlikte uygulandığı tohumlarda belirlenmiştir. Sülfirik asit, skarifikasyon 
ve soğutma kontrole kıyasla son çimlenme oranında artış meydana getirmiştir. Sonuçta; priming 
yanında dormansiyi gidermek için farklı yöntemlerin uygulanması son çimlenme oranında yükselmeye 
neden olmuştur (Şekil 1). Priming uygulamaları içerisinde hardening son çimlenme oranına en yüksek 
etkiyi yapmış olup bu olumlu etki soğuk ve çizim muameleleri ile birlikte daha anlamlı bulunmuştur 
(Şekil 1). 
Çimlenme indeksi (Çİ) özelliğini incelediğimizde priming ve dormansi giderme muamelelerin bir arada 
kullanımı bu indeksi yükseltmiştir. Fakat dormansi giderme muameleleri çimlenme indeksini olumlu 
etkilese de priming yöntemleri tek başına çimlenme indeksinde gelişmeye neden olmamıştır. (Şekil 2). 
Dormansiyi gidermenin 3 yönteminde de priming muamelelerinin uygulaması çimlenme indeksini 
yükseltmiştir. En yüksek çimlenme indeksi sülfirik asit ile hardening uygulamasından elde edilmiş ve 
bunu skarifikasyon ve hardeningin birlikte uygulandığı konu takip etmiştir (Şekil 2). 
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Şekil 1. Dormansiyi giderme muameleleri ve priming interaksiyonunun son çimlenme oranına etkisinin ortalama 
değerleri 

 

 
Şekil 2. Dormansiyi giderme uygulamaları ve priming interaksiyonunun çimlenme indeksine etkisi 

 

Ortalama günlük çimlenme (OGÇ) özelliğinde dormansi giderme uygulaması anlamlı olarak yükselme 
meydana getirmiştir. Sülfirik asit ile skarifikasiyon uygulaması diğer muamelelere nazaran daha çok 
etki yapmıştır. Çimlenme indeksinde olduğu gibi priming uygulaması tek başına OGÇ de dikkate değer 
artış göstermemiştir. Ama nispi olarak hardening muamelesi daha etkili olmuştur. En yüksek OGÇ, 
KNO3 primingi ile sülfirik asitin birlikte uygulanmasından sağlanmıştır. En düşük OGÇ ise hiçbir 
uygulamanın yapılmadığı (kontrol) tohumlardan elde edilmiştir. Sonuçta dormansi giderme 
uygulamasından sonra priming yöntemlerinin kullanılması çimlenmede önemli gelişmeleri meydana 
getirdiği anlaşılmaktadır (Şekil 3).  
Ortalama çimlenme süresi (OÇS) özelliğinde dormansiyi giderme uygulamalarından olan sülfirik asit 
ve soğukta bekletme yöntemlerinin hardening ile beraber uygulandığı tohumlarda en kısa ortalama 
çimlenme süresi tespit edilmiştir. Bu sonuç diğer araştırmalar gibi priming etkisi ile tohumda enzim 
sistemi işleminde gelişme meydana geldiğini ve solunum reaksiyonlarının geliştiğini göstermektedir 
(Ghiyasi ve ark. 2008). Bu sonuçlara bakıldığında dormansisi giderilen tohumlarda priming 
uygulamasının çimlenmede gelişme gösterdiği anlaşılmaktadır (Şekil 4).  
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Şekil 3. Dormansi giderme uygulamaları ve priming interaksiyonunun ortalama günlük çimlenme  

             etkisinin ortalama değerleri 

 
Şekil 4. Dormansi giderme uygulamaları ve priming interaksiyonunun ortalama çimlenme süresine etkisinin 
ortalama değerleri 

 
Maksimum çimlenme miktarı (MÇM) ve çimlenme hızının katsayısı (CV) özelliklerinden her iki 
faktörün interaksyonu istatistiki olarak farklılıklar meydana getirmiştir. Her iki özellikte de dormansisi 
giderilen tohumlarda priming uygulaması gelişmeye neden olmaktadır (Şekil 5 ve 6). En yüksek MÇM 
sülfirik asit ile dormansisi giderilen ve hardening uygulanan tohumlarda belirlenmiştir. Dormansiyi 
giderme uygulamalarından sülfirik asit ve soğuk uygulanmış tohumlara hardening uygulaması ile 
çimlenme katsayısı en yüksek seviyede gerçekleşmiştir. Birçok araştırma bu sonucu desteklemektedir. 
Nabaee (2013), Arctium lappa bitkisinde de aynı sonucu tespit etmiştir. Ayrıca Teurium polium ve 
Reseda iutes bitkilerinde de bu sonuç elde edilmiştir (Shakeri ve ark. 2009; Ebrahimi ve Eslami 2013). 
Hardeningin yüksek etkiye sahip olması da birçok araştırma sonucunda kanıtlanmıştır. Bunun nedeni 
ise bu yöntemin priming esnasında iki aşamada su alımından kaynaklanması olarak vurgulanmıştır 
(Ghiyasi ve Tajbakhsh 2008). 
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Kökçük, sapcık ve fide uzunluğu özelliklerinde de aynı sonuçlar elde edilmiş olup dormansi 
giderilmesi sonucunda uygulanan priming bu özelliklerin gelişmesine neden olmuştur. En yüksek 
kökçük uzunluğu dormansinin skarifikasyon ve soğuk uygulanarak giderilmesi ile hardening 
priminginden elde edilmiştir. En düşük kökçük uzunluğu ise konrol grubu yani hiçbir uygulamanın 
yapılmadığı tohumlarda ölçülmüştür. En uzun sapcık ise sülfirik asit ile dormansisi giderilmiş 
tohumlara hardening uygulanması sonucunda saptanmıştır. 

 
Şekil 5. Dormansi giderme muameleleri ve primingin interaksiyonunun maksimum çimlenme miktarına etkisinin 
ortalama değerleri 

 

 
Şekil 6. Dormansi giderme muameleleri ve primingin interaksiyonunun çimlenme hızının katsayısına etkisinin 
ortalama değerleri 

 

Fide uzunluğu özelliğinde diğer iki özelliğe nazaran farklı sonuç elde edilmiştir. Öyle ki en yüksek fide 
uzunluğu istatistiki olarak aynı gurupta yer alan 3 dormansi giderme yöntemlerinin hardening primingi 
uygulamalarından elde edilmiştir. Sonuçta dormansi giderme uygulamaları yapılmadan sadece priming 
uygulaması yapıldığı takdirde kökçük, sapcık ve fide uzunluğunda dikkate değer artış meydana 
gelmemektedir (Çizelge 2).  
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Fide kuru ağırlığı özelliğinde dormansi giderme ve priming uygulamalarının istatistiki olarak p<0.1 
önem düzeyinde etki yaptıkları saptanmıştır. İnteraksiyon ise istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur 
(Şekil 7 ve 8). Bu özellik dormansi giderme uygulamalarının hepsinden etkilenerek yükselmiş olup her 
bir muamele istatistiksel olarak ayrı gurupta yer almıştır. En yüksek kuru ağırlık sırasıyla sülfirik asit 
uygulamasında ölçülmüş onu sırasıyla skarifikasyon ve soğuk uygulamaları izlemiştir (Şekil 7). İkinci 
faktörün ortalama değerine bakıldığında priming uygulanmış tohumlar uygulanmayanlara nazaran fide 
kuru ağırlığını anlamlı bir şekilde yükseltmiş olup uygulamalar arasında en yüksek etki hardeninge 
aittir. Bu özellikte KNO3 ve hidropriming istatistiki olarak aynı gurupta yer almıştır (Şekil 8). 
Dormansi giderici uygulamaların kullanımı tohumda çimlenme kabiliyetine ve canlılığın yükselmesine 
neden olarak fide büyümesini sağlayıp sonuçta kuru ağırlığı yükseltmiştir. 

 
              Şekil 7. Dormansi giderme uygulamalarının fide kuru ağırlığına etkisinin 

                                          ortalama değerleri 

 

 

 
    Şekil 8. Primingin fide kuru ağırlığına etkisinin ortalama değerleri 

Fide canlılık indeksi özelliğinde iki faktörün inetraksiyonu istatistiki olarak anlamlı farklılıklar 
oluşturmuştur. En yüksek canlılık indeksi aynı gurupta yer alan sülfirik asit ve hardening primingi 
uygulanmasından elde edilmiştir. En düşük değerler ise kontrol konusunda belirlenmiştir (Çizelge 2).  
Çizelge 2’de fide ağırlığına göre elde edilen, fide canlılık indeksinin ortalama değerleri verilmiştir, en 
yüksek fide canlılığı, hardening ve sülfirik asit interaksiyonunda bulunmuştur. Sülfirik asit ile 
dormansisi giderilen tüm priming uygulamaları en iyi sonuçları vermiştir (Çizelge 2).  
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Çizelge 2. Citrullus colocynthis`in bazı çimlenme özelliklerinin ortalama değerleri 

Uygulamalar Kökçük 
uzunluğu 

(cm) 

Sapcık 
uzunluğu 

(cm) 

Fide 
uzunluğu 

(cm) 

Fide Canlılık 
İndeksi  (Fide 

uzunluğu 
üzerinden) 

Fide Canlılık 
Indeksi  (Fide 

ağırlığı üzerinden) 

Kontrol 

Kontrol 0.5 i 0.3 l 0.80 l 9.03 h 73.43 k  

KNO3 0.7 i 0.6 k 1.30 jk 17.73 h 109.40 k                

KH2PO4 0.5 i 0.5 k 1.00 kl 12.03 h 87.23 k                

Hydropriming 0.8 i 0.7 k 1.50 j 20.97 h 113.30 k                 

Hardening 1.3 h 0.9 j 2.20 i 46.20 h 194.20 k       

Sülfirik asit 

Kontrol 6.1 g 9.3 fg 15.40 g 1139 d 4017 de               

KNO3 6.6 ef 9.86 c 16.46 cde 1324 bc 4791 b                

KH2PO4 6.4 fg 9.57 de 15.97 ef 1343 b 4777 b                 

Hydropriming 6.8 de 10.07 c 16.87 bc 1335 bc 4765 b              

Hardening 7.2 c 10.67 a 17.87 a 1520 a 5318 a                 

Skarifikasyon 

Kontrol 6.8 de 8.9 h 15.7 fg 1083 de 3593 fg               

KNO3 7.4 bc 9.47 def 16.87 bc 1266 bc 4258 cd                

KH2PO4 7.1 cd 9.20 g 16.30 de 1156 d 3822 ef                

Hydropriming 7.6 b 9.66 d 17.26 b 1331 bc 4400 c                   

Hardening 8.0 a 10.27 b 18.27 a 1536 a 4965 b                 

Soğuk 
uygulaması 

Kontrol 6.2 g 8.30 i 14.50 h 826 g  2580 j                 

KNO3 7.1 cd 9.0 h 16.10 ef 1030 e 3229 hi               

KH2PO4 6.7 ef 8.8 h 15.50 g 945 f 2964 i                 

Hydropriming 7.3 bc 9.36 efg 16.66 cd 1085 de 3360 gh                

Hardening 7.9 a 9.96 c 17.86 a 1252 c 3727 ef                

 

4. SONUÇ 
Bu araştırmanın sonuçlarına bakıldığında her üç dormansi giderme metodunun çimlenme indekslerinde 
gelişme meydana getirdikleri görülmektedir. Ele alınan bütün çimlenme özelliklerinde dormansi 
giderme uygulamaları ile tohum priming interaksiyonunun önemli etkileri olmuştur. Bu araştırmanın 

30



 

Year 3 (2019)   Vol:11                                             Issued in OCTOBER, 2019                                            www.ejons.co.uk 
 

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

sonucunda Citrullus colocynthis tohumunda dormansinin giderilmesi için sülfirik asit ve hardening 
uygulamaları önerilebilir olarak bulunmuştur. 

KAYNAKLAR 
Abdel Hassan, I. A., Abdel Barry, J.A., Mohammeda. S.T. (2000). The hypoglycaemic and 

antihyperglycaemic effect of Citrullus colocynthis fruit aqueous extract in normal and alloxan 
diabetic rabbits. Journal of Ethnopharmacology 71: 325-330. 

Abdoli, M. (2014). Effect of seed priming and seed dormancy, vigor and seedling characteristics of 
fennel (Foeniculum vulgare L.) Acta Advanced in Agricultural Sciences. 2(8): 18-24. 

Al-Snafi, A.E. (2015). Chemical constituents and pharmacological effects of Citrullus colocynthis - A 
review. IOSR Journal Of Pharmacy. 6(3):57-67. 

Baharvand-Ahmadi, B., Bahmani,  M., Naghdi, N., Saki, K., Baharvand-Ahmadi S, Rafieian-Kopaei, 
M. (2015). Medicinal plants used to treat infectious diseases of skin and skin appendages in city 
of Urmia, northwest İran. Der Pharmacia Lettre, 7 (11):189-196 

Bankole, S.A., Osho, A., Joda, A., Enikumoehin, A.O. (2005). Effect of drying methods on the quality 
and strorability of Equsi Melon seeds. African Journal of Biotechnology. 4: 799-803. 

Ebrahimi, A., Eslami, A. (2013). Effects of different treatments on germination and seed dormancy of 
Reseda iutea L. Journal of Plant Protection. 27(2); 177-184. 

Farhoudi, R., Tafti, M.M. (2013). The effect of seed dormancy breaking methods on caper (Capparis 
spinosa L.) germination. Scientific Journal of Agronomy and Plant Breeding. 1(1):20-25. 

Ghiyasi, M., Abbasi-Seyahjani, A., Tajbakhsh, M., Amirnia, R., Salehzadeh, H. (2008). Effect of 
osmopriming with pollyethylene glycol 8000 on germination and seedling growth of wheat seeds 
under salt stress. Research Journal of Biological Sciences. 3(10). 1249-1251.  

Ghiyasi, M., Tajbakhsh, M., Amirnia, R. (2011). Effect of osmopriming on harvested seed vigor of 
maize. Advances in Environmental Biology. 5(11): 3540-3543. 

Ghiyasi, M., Tajbakhsh, M. (2013). Osmopriming alleviates drought stress in soybean seeds during 
germination and early growth stages. Journal of applied Biological Sciences. 7(1): 27-32. 

Golmohammadzadeh, S., Zaefarian, F., Rezvani, M. (2015). Effects of some chemical factors, 
prechilling treeatments and interactions on the seed dormancy-breaking of two papaver species. 
Weed Biology and Management. 15(1): 11-19. 

Hussain, A. I., Rathore, H.A., Sattar, M. Z., Chatha, S.A., Sarker, S. D., Gilani, A.H. (2014). Citrullus 
colocynthis L. Schrad (bitter apple fruit): a review of its phytochemistry, pharmacology, 
traditional uses and nutritional potential. Journal of Ethnopharmacology 155: 54-66. 

Mahmoodi, M., Sayyadi, A.R., Hossein, S.M., Hajizadeh, M.R., Arabadi, M.K.,  Asadikaram, G.R. 
(2013). Survey on the effects of different concentration of Citrullus colocynthis fruit powder on 
some of the blood biochemical factors in normal and diabetic male rats. Medical Journal of 
Rafsanjan Medical Sciences. 11(2): 11-20. 

Marzouk, B., Marzouk, Z., Décor, R. (2009). Antibacterial and anticandidal screening of Tunisian 
Citrullus colocynthis Schrad. from Medenine. Journal of Ethnopharmacology 125: 344-349 

Moghaddam, Z.H., Zeinali, E. (2008). İnvestigation the performance of prechilling and chemical and 
mechanical scarification treatments on the breaking seed dormancy in velvet leaf (Abutilon 
theophrasti) Electronical Journal of Crop Production. 1(1): 17-37. 

31



 

Year 3 (2019)   Vol:11                                             Issued in OCTOBER, 2019                                            www.ejons.co.uk 
 

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

Nabaee, M., Roshandel, P., Mohammad Khani, A.R. (2013). Effect of chemical treatments, pre- moist 
chilling, hot and tap water on seed dormancy breaking in Arctium lappa, Iranian Journal of 
Biology. 26(2): 217-225. 

Nawaz, J., Hussain, M., Jabbar, A., Nadeem, G.A., Sajid, M., Subtain, M., Shabbir, I. (2013). Seed 
priming a technique. İnternational Journal of Agriculture and Crop Sciences. 6(20): 1373-1381. 

Packer, L., Rosen, P., Tritschler, H., King, G.L., Azzi, A. (2000). Antioxidants and diabetes 
management. Marcel Dekker, Newyork, 33-52. 

Parvin, B., Tushar, D., Vijay, P., Kishanchnoy, K. (2013). Review on Citrullus collocynthis. 
International Journal of Research in Pharmacy and Chemistry. 3(1): 46-53. 

Saberi, M., Shahriari, A. (2011). Comparison the effect of different treatments for breaking seed 
dormancy of Citrullus colocynthis. Journal of Agricultural Science. 3(4): 62-67. 

Saberi, M., Niknahad-Gharmakher, H., Heshmati, G., Barani, H., Shahriari, A. (2011). Effects of 
different drought and salinity levels on seed germination of Citrullus colocynthis. Ecopersia, 5 
(3):1903-1917. 

Safaian, R., Azarnivand, H. (2010). The effect of some treatments on seed dormancy breaking and 
germination of prangos ferulacea L. Iranian Journal of Rang and Desert Research. 17(2) : 331-
339. 

Samani, M.A., Kooti, W., Aslani, E., Shirzad, H. (2016). A systematic review of Iran’s medicinal 
plants with anticancer effects. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative 
Medicine. 21(2) :143-153. 

Shakeri, M., Mianabadi, M., Yazdanparast, R. (2009). Effects of different treatments on seed dormancy 
of Teucriım polium. İranian Journal of Rangelands and Forestes Plant Breeding and Genetic 
Research. 17(1): 100-111. 

Shreaz, S., Bhat, N.R. (2017). Phytochemical Composition and Antifungal Potential of Ethanolic Seed 
Extract from Citrullus colocynthis Native to Kuwait. Proceedings of an International Symposium 
and Workshop on Natie Seeds in Restoration of Dryland Ecosystems. (20-23 Kasım 2017). s.83-
95. 

Tajbakhsh, M., Ghiyasi, M. (2008). Seed Ecology. Jahad Daneshgahi (Urmia University) press. 
Yokota, A., Kawasaki, S., İwano, M., Nakamura, C., Miyake, C., Akashi, K. (2002). Citrulline and 

DRIP-protein (Arg Ehomologue) in drought tolerance of wild watermelon. Annal of Botany 
Company. 89: 825-832. 

Zaman, S., Padmesh, S., Bhat, R.N., Tawfiq, H. (2006). Germination studies in selected native desert 
plants of Kuwait. European Journal of Scientific Research. 14 (3): 339-345.   

32



 
 

Year 3 (2019)   Vol:11                                             Issued in OCTOBER, 2019                                            www.ejons.co.uk 
 

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

DISTRIBUTIONS OF LOWER EXTREMITY VARICOSE VEINS IN FEMALE PATIENTS 
WITH PELVIC CONGESTION SYNDROME 

 
Huseyin Tugsan BALLI 

MD, Assistant Professor, Cukurova University Balcalı Hospital Radiology Department 
tugsanballi@gmail.com 

 
ABSTRACT 
Purpose 
To demonstrate lower extremity varicose veins distributions in patients with Pelvic Congestion 
Syndrome. 

Material and Methods 
During a period of January 2015 to December 2018, 913 consecutive patients (1552 limbs) referred 
to Interventional Radiology Department due to lower extremity varicosities were retrospectively 
evaluated. Clinical evaluation was made in concordance with CEAP (clinical, etiological, 
anatomical and pathological elements) classification and included pain scores according to Visual 
Analogue Scale and Pelvic Venous Insufficiency questionnaire. Duplex ultrasound examinations 
were performed in patients’ standing position. Computed Tomography Angiography was performed 
all suspected patients and obtained images were evaluated on workstation. 

Results 
Totally of 93 patients (all females) were adopted as PCS according to clinical, duplex ultrasound 
and CTA findings. The mean age was 44 (range 24-72 years). Median PVI VAS score was 39 
(range 20-82). All patients were multiparous (median delivery number 3.7, range 2-7). Of 93 
patients with PCS, purely non-saphenous varicosities (vulvar, groin or buttock) were demonstrated 
in 32 (34.4%) patients in 55 limbs and the combination of non-saphenous and saphenous 
varicosities were demonstrated in 55 (59.1%) patients. On the other hand, only six (6.5%) patients 
were involved in saphenous venous insufficiency alone. Saphenous-femoral (SF) and saphenous-
popliteal (SP) junctions were competent in the majority of the saphenous insufficiencies (51 of 61, 
83.6%). Distribution of saphenous vein insufficiency was as follows: great saphenous vein (70.5%), 
small saphenous vein (22.9%) and combination of great and small saphenous vein (6.6%). Total 
number of patients with non-saphenous varicosities was 87. We detected the combination of genital, 
thigh and calf regions varicosities in 52 (59.8%) patients. Thirty (34.5%) of them had genital and 
thigh varicosities and the remaining five (5.7%) patients were involved with genital region alone. 

Conclusion 
Varicose veins of the lower limbs with atypical distributions should prompt consideration of PCS 
especially in multiparous fertile women. A knowledge about variant distributions of lower 
extremity varicose veins could save patients suffering from recurrent interventions owing to the 
lower limb varicosities. 
 

INTRODUCTION 
Pelvic Congestion Syndrome (PCS) or Pelvic Venous Insufficiency (PVI) is a clinical entity found 
commonly in relatively young, multiparous women and characterized by chronic pelvic pain lasting 
over 6 months, dyspareunia, dysmenorrhea, and urinary urgency feeling in the setting of pelvic 
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varicosities (1). PCS occurs due to ovarian vein or internal iliac vein insufficiency. All other pelvic 
pathologies causing these symptoms need to be exluded before PCS could be diagnosed. 
Lower extremity chronic venous insufficiency is a disease with high prevalence worldwide. This 
pathology is characterized by signs and symptoms of venous stasis and hypertension, like 
prominence, dilation and varicosity of superficial veins, aching, heaviness, tiredness and swelling of 
the lower extremities and skin changes ranging from pigmentation to ulceration (2). 

The venous circulation relationship between the lower limbs and the pelvic veins was first 
established by Massel et al. (3) and Hobbs et al. (4). Lower extremity varicosities which results 
from pelvic varicosities are primarily located on the medial side of the thigh and mostly, genital 
region especially vulva is also effected because of these connections. Therefore understanding this 
connection system is the key factor at the time of diagnosis of lower extremity varicosities with 
unusual location. This provides accurate treatment and prevents patients from redundant 
interventions. 
In our clinic, we have special interest in the treatment of the combination of lower extremity 
varicose veins owing to PCS and pelvic venous insufficiency. 
The purpose of this study is to demonstrate lower extremity varicose veins distributions in PCS 
patients. To the best of our knowledge, there are no studies investigating these patterns in patients 
those have already diagnosed with PCS. 
 

MATERIAL AND METHODS 
 

Participants 
This clinical study was planned and performed as retrospective investigation in accordance with 
Helsinki Declaration. Informed consent forms were obtained from all participants. During a period 
of January 2015 to December 2018, 913 consecutive patients (1552 limbs) referred to Interventional 
Radiology Department due to lower extremity varicosities were retrospectively evaluated. All 
patients were evaluated clinically and with duplex ultrasound imaging. As a result, 610 (66.8%) 
female and 215 (35.2%) female patients were suspected for PCS according to clinical and duplex 
ultrasound findings. 

 
Clinical Evaluation 
Clinical evaluation for lower extremities was made in concordance with CEAP (clinical, etiological, 
anatomical and pathological elements) classification (5). Additionally, pain scores were noted 
according to Visual Analogue Scale (VAS) graduated from zero to ten for each extremity. 
Furthermore, PVI questionnaire which is suggested by Society of Interventional Radiology (SIR) 
and questioning pelvic pain (overall, when lying down and in standing), limb pain (when lying 
down and in standing), dyspareunia, urinary urgency, and menstrual pain was accomplished 
according to VAS as well (5). Total PVI VAS score was calculated for each participant. 

 
Duplex Ultrasound Imaging 
Duplex ultrasound examination with 4.5-11 MHz transducer (Logiq P5; General Electric 
Healthcare, Milwaukee, USA) was performed by one of two vascular ultrasound dedicated 
radiologist in patients’ standing position. Superficial and deep venous system reflux patterns of the 
lower extremities were evaluated after manual compression of unilateral calf and during Valsalva 
maneuver. Reflux was defined if reverse flow exceeded 0.5 second for superficial and 1 second for 
deep veins (2). Non-saphenous varicosities were also determined. Insufficiency types (saphenous, 
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non-saphenous or both) and non-saphenous varicosities locations with their extensions were noted 
and mapped on a schematic diagram. We divided non-saphenous varicosities into 3 groups: genital 
region (including vulva, perine, groin and buttock), thigh region, and calf region. 
Transvaginal ultrasound was not carried because all patients suspected for PCS were underwent 
detailed evaluation with contrast-enhanced computed tomography angiography (CTA). 
Additionally, CTA was preferred as diagnosis and treatment of PCS necessitate accurate description 
of pelvic venous anatomy that cannot be achieved by transvaginal ultrasound (6-9). 
 

Computed Tomography Angiography 
In our institution, CTA is the chosen standard modality for patients suspected of PCS in order to 
exclude potential coexisting abdominal and pelvic disorders, which can also cause chronic pelvic 
pain, and to demonstrate ovarian vein dilatation with pelvic varicosities. Determining the right and 
left ovarian vein junction levels and connection variations to vena cava inferior and renal veins are 
the advantages for CTA as well, that can guide interventional radiologists for proper endovascular 
embolization. We carried out CTA (Siemens Artis Zee, Siemens AG, Muenchen, Germany) for all 
PCS suspected patients with an injection of 100 mL iodinated contrast agent using a rate of 3mL/s 
through power injector. Arterial and venous phases obtained with 5mm slice thickness were 
evaluated on workstation (Syngo X Workplace, Siemens AG, Muenchen, Germany). 
 

Patient Selection 
Patients with lower extremity varicosities, regardless of saphenous or non-saphenous, who were 
diagnosed as PCS according to PVI questionnaire score and results obtained from CTA were 
included in the study. Totally of 111 patients were adopted as PCS on CTA if at least one ovarian 
vein diameter was over 8 mm together with pelvic varicosities over 4 mm of diameter (7, 8). 
Presence of contrast in ovarian vein on arterial phase was also accepted as sign of PVI (9, 10). Nine 
patients with PVI score below 20 were excluded although there is no published data determining 
cut-off values for PVI score in PCS. As a result, 93 patients were included in the study. These 
patients were also underwent digital subtraction venography and treated by mechanical and/or 
chemical embolization for PVI. 
Patients who were detected with intra abdominal or pelvic mass and who has other causes of 
chronic pelvic pain, diagnosed by gynecology department, were excluded. Patients with nutcracker 
syndrome, retro aortic left renal vein, inferior vena cava syndrome, portal hypertension were 
excluded as well. Other exclusion criteria were as follows: known vascular malformation in the 
abdomen or at the lower limb, actual pregnancy, history of lower limb varicose vein operation, 
lower limb great or lesser saphenous vein thrombophlebitis and deep vein thrombosis. 

Statistical analysis 
Descriptive analysis was performed with SPSS v.20 (New York, New York, USA). Categorical 
variables were resented as median with range, and percentage.  
 

RESULTS 
Totally of 93 patients (all females) were adopted as PCS according to clinical, duplex ultrasound 
and CTA findings. The mean age was 44 (range 24-72 years). Median PVI VAS score was 39 
(range 20-82). All patients were multiparous (median delivery number 3.7, range 2-7). 
 
 

35



 
 

Year 3 (2019)   Vol:11                                             Issued in OCTOBER, 2019                                            www.ejons.co.uk 
 

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

 

Patterns of varicosities in lower extremities 
Of 93 patients with PCS, purely non-saphenous varicosities (vulvar, groin or buttock) were 
demonstrated in 32 (34.4%) patients in 55 limbs and the combination of non-saphenous and 
saphenous varicosities were demonstrated in 55 (59.1%) patients. On the other hand, only six 
(6.5%) patients were involved in saphenous venous insufficiency alone. Saphenous-femoral (SF) 
and saphenous-popliteal (SP) junctions were competent in the majority of the saphenous 
insufficiencies (51 of 61, 83.6%). Distribution of saphenous vein insufficiency was as follows: great 
saphenous vein (70.5%), small saphenous vein (22.9%) and combination of great and small 
saphenous vein (6.6%). We did not found deep venous system insufficiency alone among all 
patients. Only a few patients with reflux in main femoral or popliteal vein were having incompetent 
SF or SP junction as well that we adopted them as so called ‘siphon effect’. Most of the patients 
(87.4%) were C2 according to CEAP classification while remain patients were in class C3 (12.6%). 
 

Non-saphenous varicosities distribution 
Total number of patients with non-saphenous varicosities was 87. We detected the combination of 
genital, thigh and calf regions varicosities in 52 (59.8%) patients. Thirty (34.5%) of them had 
genital and thigh varicosities and the remaining five (5.7%) patients were involved with genital 
region alone. Genital region varicosities were mostly vulvar and groin located. Almost all genital 
varicosities were extending to thigh and/or calf, and particularly to medial part in thigh and 
posteromedial part in calf. 
 

DISCUSSION 
 
Although there are several published studies on PCS and its relationship between lower limbs 
varicosities, to the best of our knowledge this is the first study focused on lower limb varicosity 
types in patients those have already diagnosed with PCS according to CTA and clinical findings. 
Chronic pelvic pain in women is a common condition, which may be caused by PCS, 
endometriosis, pelvic adhesions, atypical menstrual pain, urological problems, spastic colon 
syndrome, and psychosomatic disorders. Pelvic varicosities are found in about half of women 
having chronic pelvic pain.6 
The key scenario in PCS is incompetence of the ovarian veins and venous reflux which is mostly 
diagnosed in multiparous women, consequence of enormous dilatation of the ovarian veins during 
pregnancy. In our study, mean number of delivery was 3.7 (range, 2-7) among 93 women. 
The absence of valves in the ovarian veins, the compression of the left renal vein between the aorta 
and the superior mesenteric artery (nutcracker syndrome), and left renal vein variations may also 
cause PCS (7,8). 
Several imaging diagnostic criteria have been reported for PCS with duplex ultrasound, CTA, 
magnetic resonance angiography (MRA), and digital subtraction angiography. In our institution 
CTA is the selected non-interventional modality combining with clinical evaluation according to 
PVI VAS score in order to diagnose PCS. The adopted CTA criteria for PCS are as follows: the 
presence of pelvic varicosities that measure more than 4 mm in diameter adjacent to the adnexa, 
dilated ovarian veins measuring more than 8 mm in diameter, and the presence of contrast in 
ovarian vein on arterial phase (9, 10). CTA is a modality that not only confirms the diagnosis, and 
also provides detailed anatomical information essential for endovascular gonadal vein embolization 
and excludes other potential intra-pelvic and intra-abdominal abnormalities. MRA could be more 
appropriate because of lack of radiation issues but the MRA technology is not cost-effective and 
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expensive. Currently, there is no VAS based questionnaire that has been specifically validated for 
the pain characteristics typically described in PVI and generated against the control population. In 
these circumstances, we consider that the questionnaire recommended by SIR to be the most 
appropriate because of its exhaustive content. 
Pelvic varicosities are frequently associated with genital region (vulva, perine, buttock) and lower 
extremity varicose veins. Because hemodynamics in the sub-diaphragmatic venous system is a 
single functional unit connected with multiple and variable pathways (11). Internal iliac vein 
tributaries such as inferior gluteal and obturator vein have direct connection to the both the 
superficial and deep veins of the lower extremities (12). Therefore, pelvic region varicosities most 
likely could be the source of lower extremity varicosities via these connections. 
Lower extremity chronic venous insufficiency is characterized with dilatation and varicosities of 
superficial veins causing heaviness, tiredness, aching, swelling and skin changes (13). Venous 
reflux is most often found in the saphenous vein trunks and in their tributaries. Non-saphenous 
venous reflux is defined as retrograde flow in superficial veins other than those that originate from 
the saphenous trunks and its frequency is about 10% in all lower extremity varicosities (13). Vulva, 
buttock, thigh, popliteal fossa, knee and along the sciatic nerve are the frequently seen locations of 
non-saphenous varicosities. Non-saphenous varicosities are more common in women. In a study of 
835 limbs, this type of reflux was found in 67 female and in 17 male patients (14). The hormonal 
changes especially during and after pregnancy seem to be the most likely adequate theory. 
Non-saphenous varicosities may also extend to the saphenous veins or their tributaries (14). Non-
saphenous varicosities were determined as a usual suspect of PCS in several studies. We also found 
non-saphenous varicosities in 87% of our PCS patients. However, the percentage of saphenous 
insufficiency was 65.5% in which 6.5% of them was not accompanied by non-saphenous 
varicosities and in most of the saphenous vein insufficiencies SF and SP junctions were competent 
(83.6%). The majority of the saphenous insufficiencies were GSV (70.5%) and when we consider 
its close location to the pelvic region, this is predictable. In PCS, the involved lower extremity 
truncal veins distal to a competent SF or SP junction receives reflux from deep system via a 
perforator or from superficial flow continuity and these sources could be oversight during the 
duplex evaluation. Therefore, it is important to keep in mind that female patients with detected 
lower extremity truncal venous insufficiency could also be evaluated for PCS by briefly asking a 
couple of questions regarding well known symptoms especially in fertile multiparous women. 
Genital region, especially vulva and buttock, is the favorite location and distribution point of pelvic 
varicosities those extending to the lower extremity. However, usually it is difficult to diagnose 
varicosities at this stage particularly in some communities such as in our country due to the social 
issues. Therefore, we thought that the frequency of PCS or pelvic varicosities are actually 
underestimated and this could be covered by being awake and having skills regarding anatomical 
and clinical details of PCS. 

CONCLUSION 
Varicose veins of the lower limbs with atypical distributions should prompt consideration of PCS 
especially in multiparous fertile women. A knowledge about variant distributions of lower 
extremity varicose veins could save patients suffering from recurrent interventions owing to the 
lower limb varicosities. 

REFERENCES 

1. Richardson GD, Beckwith TC, Mykytowycz M, Lennox AF. Pelvic congestion syndrome-
diagnosis and treatment. Aust N Z J Phlebol 1999; 3: 51-56.

37



 
 

Year 3 (2019)   Vol:11                                             Issued in OCTOBER, 2019                                            www.ejons.co.uk 
 

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

2. Nicolaides AN. Investigation of chronic venous insufficiency. A consensus statement. 
Circulation 2000; 102: e126–e163. 

3. Massel ThB, Graig Heringman E, Greenstone SM. Lower extremity varicosis originating 
from the pelvis. Angiology 1966; 17: 121-126. 

4. Hobbs JT. The pelvic congestion syndrome. Br Med J 1990; 43: 200-206. 
5. Porter JD, Moneta GL. International Consensus Committee on Chronic Venous Disease. 

CIRSE Reporting standards in venous disease: An update. J Vasc Surg 1995; 21(4): 635-
645. 

6. Park SJ, Lim JV, Ko YT, et al. Diagnosis of pelvic congestion syndrome using 
transabdominal and transvaginal sonography. AJR Am J Roentgenol 2004; 182: 683-688. 

7. Ganeshan A, Upponi S, Hon LQ, Uthappa MC, Warakaulle DR, Uberoi R. Chronic pelvic 
pain due to pelvic congestion syndrome: the role of diagnostic and interventional radiology. 
Cardiovasc Intervent Radiol CVIR 2007; 30: 1105-1111. 

8. Koc Z, Ulusan S, Oguzkurt L. Right ovarian vein variant: is there a relationship with 
varices? Eur J Radiol 2006; 59: 465-471. 

9. Coakley FV, Varghese SL, Hricak H. CT and MRI of pelvic varices in women. J Comput 
Assist Tomogr 1999; 73:429-433. 

10. Karaosmanoglu D, Karcaaltincaba M, Akata D, Ozmen M. Unusual causes of left renal vein 
compression along its course: MDCT findings in patients with nutcracker and pelvic 
congestion syndrome. Surg Radiol Anat 2010; 32(4): 323-7. 

11. Leal Monedero J, Castro J, Zubicoa Ezpeleta S, Sellers Fernández G, Calderón Ortiz M. 
Embolization treatment of recurrent varices of pelvic origin. Phlebology 2006; 21(3): 236-
241. 

12. Greiner M, Gilling-Smith GL. Leg varices originating from the pelvis diagnosis and 
treatment. Vascular 2007; 15(2): 70-78. 

13. Labropoulos N, Tiongson J, Pryor L, et al. Nonsaphenous superficial vein reflux. J Vas Surg 
2001; 34: 872-7. 

14. Malgor PD, Labropoulos N. Pattern and types of non-saphenous vein reflux. Phlebology 
2013; 28: 51-59. 

38



Year 3 (2019)   Vol:11                 Issued in OCTOBER, 2019                     www.ejons.co.uk 

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

STRUCTURE AND ANTİBACTERİAL PROPERTİES OF COPPER AND STRONTİUM 
SUBSTİTUTİONS İN HYDROXYAPATİTE, H3BO3, KH2PO4, AND SİO2–BASED BONE 

GRAFTS 

Mehtap DEMİREL* 
*Adiyaman University, Vocational School of Technical Sci, Adiyaman, Turkey

*Corresponding author e-mail: demirel_mehtap@yahoo.com

ABSTRACT 

In this study, bone grafts based on hydroxyapatite (HA), H3BO3, KH2PO4, and SiO2 with copper 
(Cu) and strontium (Sr) substitutions were synthesized using the sol-gel method. Different ratios of 
(CH3COO2)Cu.H2O (5–25 wt%) and SrCO3 (5–25 wt%) were used as additives in the production 
of the bone grafts. Morphological structure and antibacterial properties of the bone graft materials 
were investigated. The morphological effects of the bone grafts were examined using Fourier 
transform infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy 
(SEM), and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX). Further, antibacterial experiments were 
performed on bone grafts dissolved in 0.1 and 0.5 µl concentrations. E. coli and S. aureus were used 
for these experiments. FTIR and XRD examinations revealed that the bone grafts exhibited 
amorphous structure and formed HA, β-tricalcium phosphate (β-TCP), CaSiO3, and CuO phase 
structures. In addition, in SEM image analysis, it was determined that liquid-phase sintering occurs 
in all copper- and strontium-containing bone grafts, and both liquid-phase sintering and grain size 
decrease as the amount of copper compound increases and SrCO3 decreases. Antibacterial 
experiments revealed that copper- and strontium-containing compounds do not show toxic effects, 
but rather increase cell viability. 

Keywords: Bone grafts, sol gel, hydroxyapatite, strontium, antibacterial. 

INTRODUCTION 

Bone tissue has a composite structure consisting of 25% water, 25% protein (i.e., collagen fibers), 
and 50% mineral salts (mostly containing calcium and phosphate). Furthermore, bone tissue is a 
highly vascularized tissue that provides structural support to the body [Salgado, 2004]. Calcium 
phosphate–based inorganic materials, which mostly contain mineral salts and are used for 
restoration of bone tissue, have found a wide range of application areas [Dorozhkin, 2009]. Among 
these, synthetic hydroxyapatite (HA), Ca10(PO4)6(OH)2, holds an important place since it has a 
similar chemical structure and composition to those of bone [Hench, 1998; Vernet, 2005; Zakharov, 
2004]. The coating of these ceramic orthopedic materials is used for the repair and reconstruction of 
maxillofacial bone fractures and in dental implants [Hench, 1998; Hench, 1991; Sun, 2001; Gross, 
1998]. HA found in bone has many similarities with HA used as biomaterial in bone, dentin, 
cement, and enamel tissues. Nevertheless, studies have conducted using Mg2+, Na+, K+, Zn2+, F−, 
Cl−, and HPO4

2-, which enhance the physicochemical, biological, and mechanical properties of HA 
[Wopenka, 2005; Pan, 2002; Webster, 2004; Kannan, 2008; Lin, 2011, Shepherd, 2012; Bodhak, 
2011; Eslami, 2009]. Boron compounds, which have a large impact on bone formation and repair, 
have particularly shown useful effects on trabecular and alveolar bone [Nielsen, 1994; Gorustovich, 
2008]. It was determined that boron deficiency does not significantly affect the concentration of 
calcium and phosphorus in bone. However, it affects osteoblast and osteoclast activity and the 
concentration of minerals (magnesium, potassium, copper, zinc, etc.) related to differentiation and 
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bone formation. It was observed that metal ions such as Ag1+, Mn2+, Fe3+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, 
Mg2+, Zr2+, Eu2+, and Te+2 have positive results in studies conducted on the structural properties, 
bioactivity, and crystal structure of CaHA [Huang, 2017; Dubniko, 2017; Ciobanu, 2012; Kaygılı, 
2014; Kaygılı, 2016; Lala, 2017; Yahia, 2016; Moreira, 2016]. Boric acid, being a boron 
compound, is widely used for the treatment of atopic dermatitis, which is related to Staphylococcus 
aureus colonization on skin; it was reported to have in vitro antibacterial activity on this type of 
bacteria [Benkovich, 2005; Baker, 2006; Luan, 2008]. Similarly, Sr ions have also shown to 
enhance the in vitro and in vivo properties of Ca-containing compounds and were expected to be 
used for important medical applications, such as bone repair and orthopedic applications [Han, 
2016; Zhang, 2012]. In the study, HA, H3BO3, KH2PO4 and SiO2–based (CH3COO2)Cu.H2O- and 
SrCO3-substituted biografts were fabricated by sol-gel method. During fabrication, Cu and Sr 
compounds were added in varying ratios, and their effects were investigated. Synthesized biografts 
were characterized by Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), XRD, and scanning electron 
microscopy–energy dispersive X-ray (SEM-EDX). Also, in vitro cell viability and antibacterial tests 
of the synthesized biografts were conducted, using Escherichia coli (JM103) and S. aureus 
(ATCC29293), respectively. Cell viability and antibacterial activity were measured. 

MATERIALS AND METHODS 

Bone Graft Preparation 

In order to investigate the effects of copper and strontium on bone grafts, (CH3COO2)Cu.H2O (5–
25 wt%) and SrCO3 (5–25 wt%) were added in varying weight ratios to a HA, H3BO3, KH2PO4, 
and SiO2-based biograft to obtain the synthesis products. The wt% of chemicals used was 
calculated for all biografts, and the biografts were produced by sol-gel method. HA, H3BO3, 
KH2PO4, SiO2, (CH3COO2)Cu.H2O and SrCO3 compounds were mixed with ethanol and stirred 
firstly at room temperature for 1 h and then at 70 °C for 30 min. After sol structure was obtained, 
the mixture was stirred in a homogenizer with 35% amplitude at 35 °C for 15 min. The wt% and pH 
values of compounds used in the fabrication of biografts are reported in Table 1. Since the pH 
values of biografts were lower than pH 7 and showed acidic properties after sol-gel production, the 
pH values were raised above pH 7 using NaOH solution. The NaOH solution was prepared by 
dissolving 4 g NaOH in 100 mL distilled water. 

Table 1. Concentration Ratios of Copper- and Strontium-Doped Biografts. 

Biografts HA 
(wt.%) 

H3BO3 
(wt.%) 

KH2PO4 
(wt.%) 

SiO2 
(wt.%) 

(CH3COO2)Cu.H2

O 
(wt.%) 

SrCO3 
(wt.%) 

(wt.%) pH 
values after sol-
gel production 

pH values after 
addition of 
NaOH solution 

HACuSr 50 20 5 25 - - 6.18 7.44 
HACu25Sr5 40 10 5 15 25 5 5.6 7.13 
HACu15Sr15 40 10 5 15 15 15 5.94 7.13 
HACu5Sr25 40 10 5 15 5 25 5.05 7.03 

After being aged for 24 h at standard atmosphere, all biografts were dried in a furnace at a 
temperature of 120 °C for 24 h in standard atmosphere. Then, all biografts were sintered at 1150 ºC 
for 3 h under argon atmosphere. The biografts, produced in various compositions, were 
characterized via SEM-EDX (JEOL JSM-7001F), FTIR (Alti Unicam Wattson 1000), and XRD 
(Brucker D8 Advance (λ = 15406 Å). To test the biocompatibility of all the synthesized biografts, 
E. coli and S. aureus were used in the control group, and antibacterial tests were conducted. The
antibacterial tests compared the antimicrobial properties of the control group in which antibiotics
were used and those that did not contain biograft. Antibacterial effects of biografts produced in our
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laboratories using boron, copper, and strontium were tested using both types of bacteria. For 
antimicrobial tests, plates which do not contain biograft material were used as control group, and 
0.2 mg sterile samples were used for other plates. The prepared solutions with determined quantities 
and the Saos-2 osteoblast-like cells were used and cultured in DMEM-F12 with 10% FBS at 37 oC, 
5% CO2. The culture medium was replaced in every two days. According to manufacturer’s 
protocol (Sigma USA), cell viability of those fabricated biografts was measured via MTT assay. 
Firstly, all samples were sterilized with a 2-step UV sterilizer, then 0.2 mg samples were laid down 
onto a 96-well plate, and cells were plated onto the sample surface, with 103 cells per well. The 
control used just the tissue culture plate surface. After 1 and 7 days, 20 µl MTT solution (5 mg/ml) 
was added into each well. After additional incubation for 4 h, 100 µl DMSO was added. The 
absorbance was read at 595 nm wavelength using a microplate reader. Experiments were performed 
in triplicate. 

 

RESULTS  
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Figure 1. FTIR spectra of all biografts. 

FTIR analysis results of biografts containing different ratios of Cu and Sr are shown in Figure 1. 
According to FTIR analysis, peaks assigned to OH- were formed at 2850.14 and 3697.61 cm1-. The 
stretching vibration of CO3

2- ion at 1473.56 cm1- was only observed for the HACu25Sr5 biograft, 
whereas all biografts showed weak intensity peaks corresponding to Si–O at 753.48 cm1- and Ca=O 
at 603.75 cm1-. Furthermore, peaks due to the PO4

3- ions of HA were determined at 1246.99, 
1015.82, and 567.99 cm1- (Figure 1).When the width of the peaks are considered, since all the 
biografts have broad peaks, they have an amorphous structure. However, as the Cu compound 
amount decreases and the SrCO3 amount increases, the peak widths were reduced to a small extent 
(Figure 1). Thus, the crystallinity is increased for biografts containing low amounts of Cu 
compound. 
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XRD 
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Figure 2. XRD results of the synthesized HA-based biografts 

The XRD analysis results of HA, H3BO3, KH2PO4, and SiO2-based Cu and Sr substituted biografts 
produced by sol-gel method are reported between 10–80 deg 2-theta in Figure 2. According to 
results, it was observed that HA and β-TCP phases were predominantly formed in all biografts. The 
formation of CaSiO3 and CuO phase structures was also determined. 

SEM-EDX 

The SEM images at 2000× zoom and EDX analysis results of the HACuSr biograft (without copper 
or strontium) as well as the HACu25Sr5, HACu15Sr15, and HACu5Sr25 biografts containing 5–25 
wt% (CH3COO2)Cu.H2O and 5–25 wt% SrCO3 are presented in Figure 3a–d. 
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    (a) 

(b) 

(c) 

(d) 
Figure 3. SEM images and EDX results for (a) HACuSr, (b) HACu25Sr5, (c) HACu15Sr15, and (d) 
HACu5Sr25 
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A heterogenous particle distribution, together with liquid phase sintering, can be observed from the 
SEM images of all biografts shown in Figure 3a–d. Furthermore, a layered agglomerated particle 
structure and the formation of void spaces between particles after sintering was observed for 
HACuSr, HACu25Sr5, and HACu15Sr15 biografts. However, agglomerated particle structure did 
not form for the HACu5Sr25 biograft, and its liquid-phase sintering was highest compared to the 
other biografts, as presented in Figure 3d. As opposed to HACuSr, HACu25Sr5, and HACu15Sr15 
biografts, it was determined that the pores were closed as a result of a high ratio of liquid-phase 
sintering for the HACu5Sr25 biograft. According to EDX results reported in Figure 3a–d, peaks 
assigned to Ca, P, Si, B, O, and C ions were observed for the HACuSr biograft. Besides peaks 
assigned to Ca, P, Si, B, O, and C ions, Cu and Sr ions were also observed for HACu25Sr5, 
HACu15Sr15, and HACu5Sr25 biografts. Furthermore, Figure 3d shows that the HACu5Sr25 
biograft contains the lowest Cu and highest Sr content.  

Antibacterial Activity 

(a) 

(b) 

Figure 4. (a) Cell viability and (b) antibacterial efficiency of all the biografts 
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In this study, the cell viability and antibacterial efficiency of HACuSr, HACu25Sr5, HACu15Sr15, 
and HACu5Sr25 biografts are given in Figure 4 a–b. The duration of antibacterial tests was 7 days, 
and E. coli and S. aerus were used for the tests. In Figure 4a, it is observed that the cell viability on 
all biografts were increased at the end of day 7. Furthermore, Figure 4a shows that all biografts 
displayed very high cell viability compared to the control group and at the end of day 7. The highest 
cell viability was obtained from the biograft HACu25Sr5, which contains 25% copper. Figure 4a 
indicates that none of the biografts had toxic effects, evidenced by the increase in cell viability at 
the end of day 7. When the antibacterial effects on E. coli and S. aureus were evaluated at the end of 
day 7, all biografts showed higher antibacterial effect against E. coli when compared to S. aureus, as 
can be seen in Figure 4b. 

 

DISCUSSION 

FTIR analysis results of biografts based on HA, H3BO3, KH2PO4 and SiO2 containing 
(CH3COO2)Cu.H2O and SrCO3 are given in Figure 1. In these studies, formation of peaks assigned 
to PO4

3- ions due to HA at 567–1045 cm-1 and formation of peaks assigned to either silicate group 
or O-Si-O bending in amorphous SiO2 phase structure at around 800 cm-1 were observed [Bang, 
2014; Ibrahım, 2011; Reid, 2006]. It has been reported that the asymmetric stretching peaks at 586 
cm-1 and 1400 cm-1, assigned to Ca=O and CO3

2- ions, respectively, results from the dissolution of 
carbon dioxide in silicate bioceramics [Choudhary, 2015]. According to the obtained FTIR analysis 
results, it was determined that all biografts contained peaks corresponding to OH-, Si-O, Ca=O, and 
PO4

3- ions (Figure 1). Different from other biografts, the HACu25Sr5 biograft showed stretching 
vibration of CO3

2- ion (Figure 1). Moreover, it was determined that all biografts had amorphous 
structure, since the peak widths were high. The crystallinity was increased as a result of a small 
reduction in peak width due to a decrease in Cu and an increase in SrCO3 amount (Figure 1). 

Calcium phosphate compounds such as HA and β-TCP are the important phase structures preferred 
in bone grafts because they show excellent osteoconductive properties in terms of allergy risks and 
viral infections. However, HA/β-TCP is a degradable phase couple. Its degradability has been found 
to be improvable by doping ions in starting powders mixed with bioactive glass [Ravarian, 2010; 
Ryu, 2004]. It has been reported that dopants such as silicon, zinc, strontium and magnesium in 
HA/β-TCP structures not only control dissolution ratios better, but also have the capability to 
change condensation behavior, improve mechanical strength, and increase biocompatibility 
[Ravarian, 2010; Ryu, 2004; Banerjee, 2010; Bose, 2011; Bohner, 2009]. Doping ions such as Si4+, 
Mg2+, and F- in HA usually causes a decrease in particle size and thus affects the dissolution rates 
and activity of osteoblast cells [Webster, 2004; Sun, 2010; Porter, 2006; Mastrogiocomo, 2007; 
Pietak, 2007; Porter, 2003]. According to these properties, in the XRD results of this study, the 
formation of high ratios of HA and β-TCP phases where observed, whereas CaSiO3 and CuO 
phases were obtained in low ratios, as given in Figure 2. Thus, while we aimed to achieve 
osteoconductivity by using HA and β-TCP structure, we also tried to increase biocompatibility by 
adding Si, B, Cu and Srcontaining compounds. In many studies, Si-containing calcium phosphate 
structures have been observed to have excellent biocompatibility [Porter, 2003; Manchon., 2015; 
Duan, 2013]. 

In in vivo and in vitro studies, it was observed that Sr increased bone formation, decreased bone 
resorption, and enhanced the mechanical properties of bone in humans [Li, 2007]. In toxicity 
studies done with copper (Cu2+) using different cells, it was determined that Cu2+ had good 
osteogenic, angiogenic, and antibacterial activity [Li, 2019]. In this study, antibacterial tests were 
performed during a 7-day period using E. coli and S. aerus on all biografts (HACuSr, HACu25Sr5, 
HACu15Sr15 and HACu5Sr25). According to the results of the cell viability and antibacterial 
efficiency studies given in Figure 4a–b, the biografts exhibited very high cell viability compared to 
the control group, and at the end of day 7, all biografts showed increased cell viability. Thus, in 
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Figure 4a–b, it was observed that all biografts do not have any toxic effect. When the bone grafts 
were compared, Figure 4a shows that at the end of day 7, the highest viability was obtained from 
the HACu25Sr5 biograft containing 25 wt% (CH3COO2)Cu.H2O and 5 wt % SrCO3. In Figure 4b, 
when the antibacterial effects on E. coli and S. aureus were evaluated at the end of day 7, all 
biografts showed higher antibacterial effect against E. coli when compared to S. aureus. 

 

CONCLUSION 

In the present study, biografts based on HA, H3BO3, KH2PO4 and SiO2 containing 
(CH3COO2)Cu.H2O and SrCO3 were synthesized, and the following conclusions were reached: 

• OH-, (PO4)-3, Si-O, and Ca=O peaks were observed in the FTIR analysis results of biografts 
based on HA, H3BO3, KH2PO4, and SiO2. It was determined that mainly HA, H3BO3, KH2PO4 
and SiO2-based biografts were obtained, whereas the produced biografts partially contained HA, β-
TCP, CaSiO3 and CuO phases. 

• According to FTIR analysis, as the SrCO3 amount added to HA, H3BO3, KH2PO4 and SiO2 
increased, even by only a small quantity, the peak intensity increased. Since the peak intensity is 
directly proportional to crystallization, as the peak intensity increased (as the SrCO3 amount 
increased), crystallinity was observed to increase. 

• From XRD analysis results, it was observed that for all biografts, HA and β-TCP phases 
were predominantly formed. Furthermore, CaSiO3 peaks were also observed. 

• FTIR, XRD, and EDX results were found to agree with each other; HA, β-TCP, CaSiO3, 
and CuO phases were formed as indicated by the Ca, P, Si, and O elements from EDX and PO4

-3, 
Si-O and Ca=O peaks obtained from FTIR results. 

• Together with a heterogenous particle distribution, liquid sintering was also observed in all 
biograft SEM images. Furthermore, liquid-phase sintering was found to be highest for the 
HACu5Sr25 biograft. 

• Cell viability and antibacterial sufficiency results indicate that biografts of all types had no 
toxic effect due to the increase in cell viability at the end of day 7. 

• All biografts exhibited very high cell viability when compared to the control group; at the 
end of day 7, the highest cell viability was obtained from the HACu25Sr5 biograft, which contains 
25 wt% copper. 

• When the antibacterial properties of E. coli and S. aureus were evaluated on day 7, the 
antibacterial activity of all biografts against E. coli was found to be higher than against S. aureus. 
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ABSTRACT 

It is known that hot water resources of Siirt province which is filled with various natural resources, 
have high potential. In order to determine the usage possibilities of Siirt thermal resources (hot 
water) and greenhouse cultivation, geothermal potential of Siirt province and the use of this 
resource especially in greenhouse cultivation have been determined by using the data of other 
related institutions (DSİ, Siirt Il Özel İdaresi), especially the Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü (MTA). The geothermal resources of Siirt province; total number, distance to center, 
flow rate, water temperatures, depth properties were investigated. Siirt province geothermal 
resources are known in total 2, one of them is Lif and the other is Bilores which is the closet to 
center. Biloris water temperature of the geothermal source has 34.5 °C degree and the temperature 
of the Lif geothermal source is 33.1 °C. In terms of flow rate, which is as important as water 
temperature in greenhouse cultivation, the highest flow rate (90 L/second) belongs to Biloris source, 
Lif source was found to be the lowest flow rate (10 L/second). In addition, it was found that the 
well of the MTA, which is 696 m in depth, has a water temperature of 45 ° C and 7 L/second flow 
rate.  

It has been determined that these geothermal resources can be used in greenhouse cultivation in 
terms of number, area and water temperature and flow potential. 

Keywords: Geothermal, Siirt, Greenhouse cultivation. 

INTRODUCTION 

The origin name of Geothermal comes from English as in Turkish. Geothermal can be defined as 
ground temperature or ground energy. Scientifically, dry steam, steam and hot water formed by the 
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storage of heat energy transported by the fluids accumulated in the depths of the earth's crust is 
called “Geothermal spring”. Geothermal energy is the heat energy carried by pressurized hot water 
and steam, which consists of potential heat accumulated in different deep parts of the earth's crust, 
whose temperature is above the atmospheric average temperature and which contains more 
dissolved minerals, salts and gases than normal ground and surface waters around it. For these 
reasons, the fact that geothermal energy has an unlimited heat storage makes it a renewable, 
sustainable, continuous, cheap, reliable, environmentally friendly and domestic energy source [1]. 

Geothermal resources, which have been used only in the health field from the early ages until 
recently, are utilized today by direct heating or conversion to another form of energy. Geothermal 
utilization varies according to its temperature. Therefore, a need for classification emerged. They 
are divided into three groups [1]. 

a-) Low temperature sources (20-70 °C), 

b-) Medium temperature sources (70-150 °C), 

c-) High temperature sources (>150 °C). 

Defined resources with low temperatures generally serve the health sector in spas. Also used as a 
source of heating in residential or greenhouses. The Biloris and Lif thermal springs in Siirt and the hot 
water spotted from a well drilled by the General Directorate of Mineral Research and Exploration 
(MTA) in this region belong to low-temperature springs. Therefore, hot water from these sources can 
also be used for heating greenhouses. 

Greenhouse give opporutnity to fruit and vegetable producers under the conditions where the 
production of fruit and vegetables is not possible under normal climatic conditions; In our country 
where the energy cost is quite high, a big cost is needed for the optimum heating of plants in 
greenhouses to meet the needs of the plants. For this reason, heating is mostly done only in frost 
protection in ourcountry greenhouses. In this case, it is inevitable that the yield and quality of the 
cultivated products will be low. In greenhouses with controllable systems, heating costs are close to 
60% of the total production cost. Reducing this cost item will not only increase the operating profit in 
the greenhouse sector, which has a significant accumulation in agriculture, but will also contribute to 
the national economy. Therefore, the use of renewable energy sources (especially geothermal) should 
be considered in order to minimize heating expenditures in greenhouses [2]. 

Turkey among countries that use geothermal energy for heating purposes is ranked fifth in the world. 
In our country, there are 172 geothermal areas suitable for heating with temperatures above 30 ° C, 
95% of geothermal resources [2]. Like Billoris and Fiber Geothermal fields in Siirt  

Biloris and Fiber geothermal springs vary between 30.6 and 34.5 ° C in the area on the old Eruh road 
and on the right side of the Siirt city center. These resources are currently used as a spa by the people 
of the region. In addition, there are wells drilled by MTA in the same area for geothermal purposes 
and wells drilled by TPAO in different regions for oil purposes. The hot water resources in Biloris and 
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Lif thermal springs and the production values of the existing wells drilled by MTA indicate that there 
is an important geothermal capacity in these areas. (Table-1) [3]. 

Resource Name Temperature (°C) Flow (l/s) 

Biloris Thermal Spring 34,5 90 

Biloris Second Spring 34,5 10 

Ilıca Spring 33,9 

Çempir Ilısu Spring 30,6 0,01 

Lif Ilısu Spring 33,1 10 

Table-1 The Springs in Biloris and Lif Geothermal Area [3]. 

The Biloris thermal spring and the nearby Lif thermal spring are located on the 1/25000 scale 
Mardin M47-b₂, b₃ section, located on the old Eruh road route to the south of Siirt city center. 
Biloris Geothermal spring in the area giving its name to the area is about 1 km northwest of 
Saglarca Village and on the edge of Botan Stream (Figure-1). Access to the hot water source can be 
done by a 17 km asphalt road. The fiber geothermal source can be reached through village roads 
after Biloris. There are two important rivers in the region where geothermal resources are located. 
Botan Stream passing through Biloris geothermal field and Reşan stream passing through Fiber 
Geothermal field feed these underground waters and pass through the center of the field. In addition 
to the rich cold water springs, there are hot springs ranging from 30.6 to 34.5 ° C with a flow rate of 
over 100 l /s (Table 1). In addition, there is a drilling well in Biloris geothermal field drilled by 
MTA in 696 m depth in 2005.  The water in this well in the field has a flow rate of 7 l / s and a 
temperature of 45 ° C. In addition, Turkey Petroleum Corporation (TPAO) by 54 wells in the oil 
filed for different depths of 1440 to 3200 m at temperatures of 134 ° C was reached fluid (Table-2). 
However, these wells were abandoned by TPAO. The temperature of the fluid detected in the well in 
the Biloris geothermal field is higher than the existing hot water sources, indicating that the 
potential of the field is high. Meanwhile, it is assumed that the temperature of the water in the 
Biloris and Fiber springs is colder than the water detected in the well in the region and that the cold 
senses are mixed with these sources from the Botan and Reşan streams passing through the springs. 
The thermal potential of all sources in the region is given in Table-3. Based on the data in the table, 
it can be said that 7.3 MWt of energy can be obtained from this field. It is thought that capacity can 
be increased with hotter and higher flow rate by means of new wells to be opened in the field to 
improve [3]. 
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Drilling Area Depth (m) Temperature (°C) 

Dodan Garzan 1792 68 

Garzan 1480 71 

Magrip 1740 88 

Çelikli 3200 134 

Yanarsu 1440 54 

Kapıkaya 2350 84 

Table-2 Temperatures measured in TPAO wells drilled in Siirt Province [3]. 

Wells F (l/s) Tg (°C) 

Tç (°C) 

40 35 30 25 20 

Thermal Spring 90 34,5 1701 3591 5481 

Q (kW) 

Second Spring 10 34,5 189 399 609 

Çempir Ilısu Spring 0,01 30,6 0,0252 0,3 0,5 

Lif Ilısu Spring 10 33,1 130,2 340,2 550,2 

Biloris Well 7 45 147 294 441 588 735 

Total 147 294 2461 4918 7396 

Table-3 Biloris and Fiber Geothermal fields existing hot water resources and thermal potential of wells [3]. 

Considering all these analyzes, it is thought that the region has a good geothermal capacity. Factors 
such as geothermal arguments reached in the area, the capacity determined in geological terms, the 
width of the area and the potential to be obtained as a result of the wells to be drilled are predicted to 
be used in the heating of large area greenhouses. 
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Figure-1. Location of Biloris and Lif Spas [4]. 
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ÖZET 
Bu çalışma kapsamında Eskişehir il sınırlarında yer alan zemin üzeri 6 katlı ve her katta 2 daire 
olmak üzere toplamda 14 daireden oluşan 435 m² oturum alanına sahip bir binanın ısı kaybı 
hesapları TS 825 standardına uygun olacak şekilde duvar içi yoğuşma tahkiki hesap ve detaylarıyla 
birlikte yapılmıştır. Hesaplamalar yapılırken binanın yönüne göre ısıl kazançları ve infiltrasyon 
kayıpları da dahil edilmiştir. Hesaplamalar her katta yer alan daire için ayrı ayrı yapılmış yön 
arttırım faktörü de düşünülmüştür. Yapılan çalışma sonucunda binanın TS 825’e uygun olduğu, kış 
mevsimi boyunca seçilen duvar iç detayında yoğuşma olayı sonucunda biriken suyun Mart ayından 
itibaren Aralık ayına kadar buharlaştığı, zemin ve çatı katlarda ara katlara göre yaklaşık %10 daha 
fazla ısı kaybı olduğu görülmüştür. Hesaplanan sonuçlara göre daire içinde yer alan her odaya 
uygun boyut ve tipte radyatör kapasitesi belirlenmiş ve boyutlar kombi kapasitesiyle birlikte 
seçilmiştir. Çalışma sonucunda her bir daire için ısı kaybı hesabının yapılmasının, ve bina yapı 
elemanlarının kaliteli ve yalıtkan malzemelerden seçilmesinin, optimum yaşam koşulları açısından 
büyük önem teşkil ettiği anlaşılmıştır.        

Anahtar kelimeler: Isı kaybı, TS 825, Yalıtım, Radyatör, Kombi 

CALCULATION OF HEAT LOSS VALUES WITH CONDENSING DEFINITION OF THE 
SIX –FLOORED BUILDING IN ESKIŞEHIR, PANEL RADIATOR AND BOILER 

CAPACITY DEFINITION FOR EACH FLATS 

ABSTRACT 
In this study, heat loss calculations of a building is completed, abided by TS 825 standard which is 
located in Eskişehir, which have ground and 6 floors equals totally 14 flats and 435 m² session area. 
Condensing issue that is occured in the inlet surface of the wall section monthly, infiltration loss 
and heat gaining issues are considered to calculations. Calculations are done per each flats and 
direction factor is involved. As a result of all calculations, the building and selected wall details, 
insulation material are compatible with TS 825, throughout the winter time all condensing water 
that is collected wall inlet section, is evaporated between March and December for all year. Heat 
loss value of ground and roof floor is more about 10% than the intermediate floors as well. Based 
on the calculated values, appropriate radiator and wall hung boiler capacity is determined for each 
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flats. It is investigated that, in order to provide optimum life standards, heat loss calculations should 
be completed for each flats. 

Keywords: Heat loss, TS 825, Insulation, Radiator, The boiler 

1. GİRİŞ

Isı transferi, hemen hemen tüm uygulamalarda belli amaçlarla kullanılmaktadır. Fakat insanların 
yaşam alanında kış aylarında konutların iç ortamı ve dış ortam sıcaklık farkından kaynaklanan ısı 
transfer ilkeleriyle konuttan dış ortama transfer olan ısı, en aza indirgenmeye çalışılmaktadır. Bu 
nedenle son dönemlerde yalıtım malzemeleri üzerine yaygın inovasyon çalışmaları hız 
kazanmaktadır. Yalıtım malzemelerine ilave olarak duvarda kullanılan tuğla malzemesi yerine gaz 
beton malzemeler kullanılmakta, hatta pencerelere ait camlardan iletimle olan ısı transferini minimize 
edebilmek için, çift camlı pencerelerde iki cam katmanı arasına yalıtım amacıyla, havaya göre daha 
yalıtkan olan Argon gazı eklenmektedir. 
Bu çalışmanın amacı, Eskişehir ilinde bulunan 14 dairelik bir binanın, tüm daireleri için ısı kaybı 
hesabının TS 825’e göre yapılarak, binanın uygunluğunun değerlendirilmesi ve yapılan hesaplamalar 
sonucunda her bir dairenin odaları için radyatör teferruatı hesabı yapılarak toplam ısı kaybı ve hat 
uzunluğuna göre de her bir daireye göre kombi kapasitesi belirlemektir. Bu çalışma sonucunda ısı 
kaybı değerinin aynı binada zemin kat, ara katlar ve çatı kat arasında, hatta yükseklik, yön faktörüne 
bağlı olarak nasıl değişim izleniminde olduğu yorumlanmış olacaktır. Bu çalışma sonunda aynı 
binada yer alan tüm daireler için ısı kaybı hesabının ayrı ayrı yapılarak uygun radyatör ve kombi 
seçilmesinin ilerleyen süreçte binada ısınma problemi yaşanmaması ve dairenin belli odalarında 
rutubet oluşmaması için büyük önem teşkil ettiği anlaşılmıştır. Bu nedenle, özellikle kullanıcıların 
yaşam konforu ve binaların uzun ömürlü olması açısından duvar içi yoğuşma ve buharlaşma tahkiki 
hesaplamaları yapılmalı ve grafiklerle ifade edilmelidir. Kış mevsiminde duvar içinde biriken suyun, 
bahar ve yaz mevsiminde duvar içinden buharlaştırılarak uzaklaştırılacağı duvar detay tasarımı 
yapılmalıdır. Bu nedenle binaların ömrü ve konforu için yapı elemanları seçiminin enerji verimliliği, 
canlılığın sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz ettiği anlaşılmıştır. 
Şekil 1’de ısı kaybı hesabı yapılacak olan dairelerin normal katlar mimari planı verilmiştir. Her katta 
simetrik 2 daire olmak üzere 4 oda 1 salon, 2 banyo+1 tuvalet ve 2 balkondan oluşan dairelerde 
oldukça geniş antre bulunmaktadır. Bina cephe olarak güney yönlüdür.  
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Şekil 1. Bina normal kat planı 
Şekil 1’de gösterilen mimari projede tüm pencereler yeşil renkle gösterilmiştir. Genel olarak pencere 
alanının fazla olmasının ısı kaybını arttırıcı yönde olumsuz etkisi olduğu bilinmektedir. Fakat ısı 
kaybını optimize etmek için pencere alanlarının küçültülmesi konutların karanlık olmasına yol 
açacağından seçilen duvar donatı detayı ve uygun yalıtım ile bu durum dengelenebilir. Pencerelerden 
olan ısı kaybını azaltmak amacıyla çift cam arasında hava yerine daha yalıtkan özellik gösteren Argon 
gazı kullanılabilir, ilave olarak son dönemde yaygın olarak tercih edilen dıştan otomatik panjur 
sistemleri de kullanılarak özellikle geceleri ısı kaybı ilave direnç uygulamasıyla minimize edilebilir 

2. LİTERATÜR ÖZETİ

Literatürde ısı kaybı, binaların sürdürülebilir şekilde ısıl verimliliği hususunda birçok akademik 
çalışma bulunmaktadır.   

Yurtseven, 2006’da yaptığı yüksek lisans tez çalışmasında, bir binaya ait ısı kaybı hesaplarını TS 
825’e uygun olacak şekilde analitik yöntemlerle yaptıktan sonra Visual C# 2005 programını 
kullanılarak kodlama mantığıyla, tüm hesaplamaları sınıflandırarak sonucu bulmayı kolaylaştıran bir 
program yazmıştır. Bu programla elde edilen sonuçların analitik yöntemlerle elde edilen sonuçlarla 
aynı olduğunu, fakat program sayesinde hesaplamaların daha pratik bir şekilde yapıldığını ve hazır 
şablon olarak kullanılabileceğini ispatlamıştır [1]. 
Sorensen, 2013 yılında yaptığı akademik çalışmada, binalara ait duvar yüzeylerinin toplam ısı transfer 
katsayıları U (W/m²K) değerini ölçmeye yarayan, 2002 yılında Danimarka’da icat edilmiş U değer 
ölçüm cihazı uygulamalarını yaparak, bir mahalde tüm duvar yüzeylerinde ısı kayıplarının en fazla 
olduğu yüzeylerin tespit edilmesinde pratik olarak cihazın işlevselliğini uygulamalarla anlatmıştır. 
Bu cihazın test edilen duvar yüzeylerinin yenilenmesi ve yalıtım yapılmasında, yapılacak 
harcamaların daha verimli planlamasında aktif olarak kullanılabileceğini ifade etmiştir [2]. 
Karakoç, yaptığı akademik çalışmada ısı kaybı hesabının yapılma yöntemlerini belirtmiş, özellikle 
bir mahal içinde tüm bölümler için hesaplamaların ayrı ayrı yapılması gerektiğini belirterek, ısı kaybı 
hesabının TS 825 standardına uygun olarak nasıl yapılacağı konusunda, örneklerle tarifleme anlatan 
bir çalışma yapmış, doğru hesaplama yapabilmek için dikkat edilmesi gerek hususları metin içinde 
vurgulamıştır [3]. 
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Yazıcı, yaptığı akademik çalışmada Denizli ilinde konumlandırılmış bir bina için ısı kaybı hesaplarını 
TS 825’e uygun olacak şekilde yaparak, hesaplamalar sonucunda binanın kış mevsiminde ihtiyaç 
duyacağı toplam yakıt miktarını ve atmosfere gönderilecek emisyon miktarını CO2 olarak ifade 
etmiştir. Yapılan çalışma sonucunda hesapladığı değerlerin beklediğinden büyük çıkma sebebinin 
Denizli bölgesinin 2. İklim bölgesinde olduğu için dış ortam sıcaklığının -6 °C kabul edilmesi 
kaynaklı olduğunu belirtmiştir. [4]. 
Aktemur 2018 yılında yaptığı akademik çalışmada, Türkiye’nin dört farklı gün bölgesinde bulunan; 
Şanlıurfa, Sivas, Konya ve Antalya için dört farklı yalıtım malzemesinin ısıtma ve soğutma 
performansına olan etkilerini değerlendirmiştir. Bu yalıtım malzemeleri, fiberglass, polystren köpük, 
cam yünü ve fenolik köpüktür. Dört farklı bölge için yapılan hesaplamalar sonucunda, optimum 
yalıtım kalınlığının 3.5 cm itibariyle başlatılması gerektiği anlaşılmış olup ısıtma ve soğutma amaçlı 
olarak en verimli malzemenin cam yünü olduğu görülmüştür. Yapılan yatırımın 3.28 yılda geri 
döndüğü ve tüm bölgelerde ve her yakıt tipi için bu malzemenin %65’ten daha fazla emisyonlarda 
düşmeye etken olduğu anlaşılmıştır. [5]   
Dilmaç, 1999 yılında yaptığı akademik çalışma da TS 825 standardının ilk versiyonunun uygunluk 
değerlendirmesini yapmış, sadece iletim olan ısı kaybı ve ısıl kazanç hesaplamalarının yeterli 
olmadığını, ısıl köprüler ve yoğuşma tahkiki hesaplamalarının da eklenmesi gerektiğini, hesap 
metodunu üç farklı bina için değerlendirmesini özet şeklinde yaparak vurgulamıştır [6].    

2. Binanın TS 825 Uygunluğunun Test Edilmesi

TS 825 binalarda yapı elemanları uygunluğu ve yalıtım kurallarını içeren ısı kaybı hesaplama 
yöntemlerini barındıran bir standarttır. Binanın bu standarda uygunluğunun testi projelendirmede ilk 
aşamadır. 

2.1 Bina Boyut ve Parametrelerinin Belirlenmesi 

Bina yapı olarak Eskişehir ili sınırları içinde (3. derece gün bölgesi içinde) bulunmaktadır. Mimari 
projesi verilen bina, zemin kat + 6 kat üzerinde bulunan karkas yapı olup güney cephelidir. Her katta 
iki daire vardır, daire planları simetriktir. Autocad ortamında çizilmiş olan mimari projeden ölçü 
alınarak aşağıdaki parametreler hesaplama amacıyla belirlenmiştir. 
Binanın oturum alanı= 435.6 m2 
Yükseklik(Dıştan dışa) = 25.5 m 
Çatı alanı=461 m2 
Toplam pencere alanı=304.074 m2 
Isıtılmayan bodrum tabanı (A dısc)=435.6 m2 
Toprak temaslı alan(At)=0 m2 
Dış Duvar alanı (Ad), 
Ad=(24.47+17.79)*25.5-304.074=583.386 m2 
Tavan alanı= 820.79*22.6=461.074 m2 
Atop=583.386+461.071+435.6+304.074=1784.131 m2 
Vbrüt=435.6*25.5=11107.8 m3 
An=0.32*Vbrüt=3554.5 m2 
Autocad ortamında tek tek ölçüm alınarak hesaplanan tüm değerler Tablo 1’de ifade edilmiştir. 
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    Tablo 1. Binaya ait alan hesaplamaları [7] 

Binanın Oturum Alanı - m2 435.6 
Toplam Yükseklik - m   25.5 

Güney Pencere Alanı (Ag) - m2 115.61 

Kuzey Pencere Alanı (Ak) -m2 37.6 

Batı Pencere Alanı (Ab) - m2 758.5 

Doğu Pencere Alanı (Ad) - m2 75.36 

Toplam Pencere Alanı  -m2 304 

Isıtılmayan Bodrum Alanı (Adısc) - m2 435.6 

Toprak Temaslı Alan (At ) - m2 0 

Dış Duvar Alanı (Ad) - m2 583.86 

Tavan Alanı (Atavan) - m2 461 

Toplam Alan (Atop) - m2 1784 

Toplam hacim Vbrüt  - m3 11107.8 

An=0.32*Vbrüt - m2 3554.5 

2.2 Bina Isı Kayıplarının Hesaplanması 

Binanın dış duvar kesit bileşenleri aşağıda verilmiştir. Bu doğrultuda duvarın toplam ısı transfer 
iletim katsayısı hesaplanmıştır. Dış duvar taşınım katsayısı hdış:0.13 olarak kabul edilmiştir. Bu 
durumda duvara ait toplam ısı transfer katsayısı (U) hesaplanabilir. Tablo 2’de bina dış duvarlarına 
ait bileşenler ve kalınlıkları yazılmıştır.  

 Tablo 2. Bina dış duvar detayları 

Yapı Elemanı Kalınlık (L) - m Isı İletim Katsayısı( µ) - W/mK L/µ    

Tuğla 0.2 0.45 0.444 

Yalıtım 0.06 0.04  1.5 

İç Sıva 0.03  1.4 0.0215 

Dış Sıva 0.03 0.87 0.0115 

File+hazır sıva 0.01 0.87 0.0344 

Uduvar: 0.458 W/m²K olarak hesaplanmıştır. 
Duvara ait bileşke ısı transfer katsayısı bulunduktan sonra binanın dış duvarlardan olan ısı transferi 
hesaplanmıştır. 

Binanın Cidar Kaybı: 
Binanın cidar kaybı hesabı Denklem 1 ve Denklem 2 yardımıyla hesaplanır. 

𝐻𝐻𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴     (1)

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑 + 𝐴𝐴𝑝𝑝𝐴𝐴𝑝𝑝 + 0.8𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴𝑡𝑡 + 0.5𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴𝑡𝑡 + 0.5𝐴𝐴𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑      (2)

AU=1255.357 W/K (Cidar kaybı) 

60



Year 3 (2019)   Vol:11                 Issued in OCTOBER, 2019                     www.ejons.co.uk 

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

Binanın Havalandırma Kaybı: 
Denklem 3’de havalandırma kaybı hesap yönetimi verilmiştir. 

𝐻𝐻ℎ = 0.33𝑛𝑛ℎ𝑉𝑉ℎ  (3)
Vh=8885,6 m3 
Hh=2930 W (infiltrasyon kaybı) 
Not: Yukarıda işlem yapılırken pencerenin ısıl iletim katsayısı (Ap)=2.6 W/m²K olarak alınmıştır. [7] 
Ayrıca nh=1 seçilmiştir. Bina kullanım amacı olarak normal mesken konut şeklinde kullanılacaktır. 
[7] 
H=2930+1255=4185 W olarak binanın toplam cidar ve infiltrasyon kaybı bulunur. 

2.3 Bina Isıl Kazançlarının Hesaplanması 

Binanın ısıl kazançları arasında konut içinde kullanılan elektrikli cihazlar ve güneş ışınımıyla binanın 
bulunduğu gün bölgesine göre kazanılan ısı göz önünde bulundurulmalıdır.  
Elektrik ve Isı Veren Gereçler: Bina ticari amaçla kullanılmadığı için elektrik ve ısı veren gereçlerden 
kazanılan ısı miktarı 5 W/m2 ‘dir. Denklem 4’de kullanılan alan hesabı verilmiştir. 

𝐴𝐴𝑛𝑛 = 0.32𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏ü𝑡𝑡  (4)
Kullanılan Alan(An) = 0.32Vbrüt = 3554.5 m2  
5x3554.5=17771 W kazanç olarak bulunur. 
Aylık Ortalama Güneş Enerjisi Kazançları: Bina Eskişehir’de olduğundan 3. derece gün 
bölgesindedir. Tablo 3’de 3. derece gün bölgesi için bir yıl içinde tüm aylar için ışınım şiddeti 
değerleri verilmiştir. [7] 

    Tablo 3. Eskişehir için aylara göre ışınım şiddeti 

Ay Igüney

(W/m²) lkuzey (W/m²) Ibatı/doğu (W/m²)

Ocak 72 26 43 
Şubat 84 37 57 
Mart 87 52 77 
Nisan 90 66 90 
Mayıs 92 79 114 
Haziran 95 83 122 
Temmuz 93 81 118 
Ağustos 93 73 106 
Eylül 89 57 81 
Ekim 82 40 59 
Kasım 67 27 41 
Aralık 64 22 37 
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Tablo 3’de verilen bilgiler doğrultusunda sadece Ocak ayı için kazanılan ışınım şiddeti teorik 
yöntemle hesaplanmış, diğer tüm ayların hesabı excel programı yardımıyla tamamlanmıştır. Denklem 
5’de hesap yöntemi verilmiştir. 

𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0.8gl (5) 

Bina çok katlı cam olduğundan gl değeri 0.75 alınmıştır. [7] 
Bina çok katlı bitişik nizam olduğu içinde ri,ay=0.5 alınır. 
Ocak kazançları formülü Denklem 6’da verilmiştir. 

Ø𝑔𝑔𝑔𝑔𝑑𝑑𝑖𝑖𝑔𝑔 = 𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑜𝑜𝑑𝑑𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑜𝑜𝑑𝑑𝑖𝑖𝑔𝑔𝑙𝑙𝑖𝑖,𝑜𝑜𝑑𝑑𝑖𝑖𝑔𝑔𝐴𝐴𝑖𝑖  (6)

ØgOcak = 4736.3 W olarak bulunur. 
Ti=19 °C        Te,ocak=-0,3 °C 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑔𝑔𝑑𝑑𝑖𝑖𝑔𝑔 = (Ø𝑔𝑔𝑑𝑑𝑖𝑖𝑔𝑔 + 𝑔𝑔𝑜𝑜𝑑𝑑𝑖𝑖𝑔𝑔)/𝐻𝐻(𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑜𝑜𝑑𝑑𝑖𝑖𝑔𝑔 − 𝑇𝑇𝑑𝑑,𝑜𝑜𝑑𝑑𝑖𝑖𝑔𝑔)  (7)

Denklem 7 kullanılarak ocak kazanç faktörü bulunur. [7] 
KKO(Ocak)= (4736,3+17771)/[4185*(19+0,3)]=0,278 

ή𝑔𝑔𝑑𝑑𝑖𝑖𝑔𝑔 = 1 − 𝑒𝑒(1−𝐾𝐾𝐾𝐾𝑔𝑔𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂) = 0.972  (8)
0,972*(4736,3+17771)=21879,5 W değerindedir. 
21890,5*86400*30*10-3=56.74 kJ 
Hesaplamalar yapılırken tüm detaylar düşünülerek yapı detayı seçimi, bu parametrelere uygun şekilde 
yapılırsa, binada yaşayan canlıların her mevsim konforu sağlanmakla kalmayıp, binanın ömrü 
açısından büyük önem arz etmektedir. Özellikle yoğuşma tahkiki hesaplamaları her ay için yapılmalı 
ve binanın bulunduğu mahale göre nem dengesinin kontrol altında tutulmalıdır. Bu sayede enerjinin 
günden güne tükenmekte olduğu günümüzde, gelecek nesillere enerji kaynaklarının sürdürülebilir 
şekilde devredilmesi açısından tüm bu hesaplamalar yüksek paya sahiptir. 

Tablo 4’de tüm aylar için hesaplanmış ısı kayıp ve kazanç değerleri verilmiştir. Bu tablo üzerinden 
binanın ve tüm yapı elemanlarının TS 825’e uygunluğunun değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Tablo 4. Toplam ısı kayıp-kazanç tablosu 

Aylar 

Özgül ısı 
kaybı 

H=Ht+Hv 
[W/K] 

Sıcaklık 
Farkı 
Ti-Te 
[K] 

Isıl 
Kayıp 
[W] 

İç Isı 
Kazancı 
 ᴓi [W] 

Güneş 
Enerji 
 ᴓs [W] 

Toplam 
ᴓt=ᴓi+ᴓs 

[W] 

KKO 
µ[-] 

Kazanç 
Faktörü 

ƞay[-] 
 Qay 

[KW] 

Ocak 4185 19.3 80770 17771 4736 22507,3 0,279 0,9759 21964 
Şubat 4185 18.9 79096 17771 5895 23666,8 0,299 0,96472 22831 
Mart 4185 14.9 62356 17771 7069 24840 0,398 0,91878 19669 
Nisan 4185 8.9 37246 17771 7916 25687 0,69 0,76575 19669 
Mayıs 4185 4.6 19251 17771 9212 26983,3 Yok Yok 0 
Haziran 4185 0.5 2092.5 17771 9722 27493,4 Yok Yok 0 

Temmuz 4185 Te 
yüksek  - 17771 9450 27221,6 Yok Yok 0 

Ağustos 4185 Te 
yüksek  - 17771 8819 26590,48 Yok Yok 0 

Eylül 4185 1.8 7533 17771 7375 25145,9 3,338 0,25887 6509 
Ekim 4185 7.4 30969 17771 5951 23722,3 0,766 0,7289 17291 
Kasım 4185 13.4 56079 17771 4473 22244,3 0,397 0,91962 20456 
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Aralık 4185 17.7 74074 17771 4133 21904,6 0,296 0,96628 21165 
 
Tablo 4’de verilen tüm veriler kullanıldığında binanın yıllık toplam ısı kaybı (Qtoplam) = 149559 kW 
olarak hesaplanmıştır. 
Binadaki kullanım alanı başına düşen yıllık sıtma enerjisini bulacağız.(Qyıl/An) TS 825 de 3. bölge 
için verilmiş olan EK1 den alınan Q=67,29*Atop/Vbrüt+50.16 değeri hesaplanıp (Qyıl/An) ile 
karşılaştırılacak. Qyıl/An verilen ifadeden küçük olduğu takdirde bu bina için hesaplanan yıllık ısıtma 
enerjisi ihtiyacının olması gereken en büyük değerin altında olduğu görülmektedir.  
Q=60.945 kW 
Qyıl/An= 42.07 kW hesaplanmıştır. 
42.07<60.945 olduğundan bu bina TS 825’e uygun şekilde projelendirilmiştir. 

 
3. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Bu bölümde binanın TS 825’e uygunluğu hesaplandıktan sonra binaya ait aylık olarak duvar yoğuşma 
detayı hesaplamaları yapılmıştır. Yılın 12 ayı için ilgili grafikler oluşturularak kışın duvar içinde 
yoğuşarak biriken suyun yaz aylarında buharlaştırılarak duvar detayı içinden uzaklaştırılması gerekir. 
Bu hesaplama yöntemi seçilen duvar detayının bölgeye uygunluğunun test edilmesi açısından 
önemlidir. Bu hesaplama sonrasında duvar yapısının uygunluğu anlaşıldığında yön ve yükseklik 
faktörleri de dikkate alınarak odalara göre ısı kaybı ve radyatör teferruatı hesabı yapılmıştır. 
 
 
3.1 Yoğuşma-Buharlaşma Hesabının Yapılması 
 
Bina Eskişehir ilinde 3. derece gün bölgesinde yer almaktadır. Binanın şehrine ve mimari dış yapısına 
göre nem ve ortalama sıcaklık değerlerini inceleyerek binanın buharlaşma ve  yoğuşma grafikleri her 
ay için ayrı ayrı çizilip buharlaşma ve yoğuşma miktarlarını hesaplanmıştır. Tablo 5’de TS 825’ten 
alınmış Eskişehir ilinin her ay için ortalama dış sıcaklığı ve bağıl nemi verilmiştir. Bu değerler 
sayesinde yoğuma tahkiki hesaplamaları yapılmıştır. 
 
       Tablo 5. Eskişehir ili iç ve dış ortam sıcaklık bağıl nem bilgileri [7] 

Aylar 
Dış Ortam İç Ortam  

Sıcaklık (°C)  Bağıl nem (%) Sıcaklık(°C)  Bağıl Nem (%) 
Ocak -0.3 79 20 65 
Şubat 0.1 75 20 65 
Mart 4.1 69 20 65 
Nisan 10.1 66 20 65 
Mayıs 14.4 64 20 65 
Haziran 18.5 61 20 65 
Temmuz 21.7 57 20 65 
Ağustos 21.2 58 20 65 
Eylül 17.2 61 20 65 
Ekim 11.6 68 20 65 
Kasım 5.6 74 20 65 
Aralık 1.3 80 20 65 

 
Buharlaşma ve yoğuşma hesaplamalarında kullanılmak üzere TS 825’ten seçilen binanın duvar 
tabakalarını ifade eden değerler ile difüzyon dirençleri alınarak, iç ve dış taşınımın da hesaplara dahil 
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edilmesiyle toplam direnç kümülatif olarak hesaplanmıştır. Tablo 6’da veriler toplanmış ve toplam 
direnç değeri 3.082 K/W olarak hesaplanmıştır.  

       Tablo 6. Seçilen duvar tabakalarının direnç katsayıları [7] 

No Tabaka Adı Tabaka 
Kalınlığı 

Su Buharı 
Difüzyon 
Direnci 

Hava 
Tabaka 
Kalınlığı 

Toplam 
(Küm.) 

Isıl 
iletim 
Hesap. 
Değeri 

Yüzeysel 
Isıl 

Direnci 

Direnç 
Toplamı 

1 Dış taşınım - - - - - 0.04 0.04 
2 8.2.2.1 0.019 50 0.95 0.95 0.13 0.146 0.186 
3 10.3.3.1 0.1 20 2 2.95 0.04 2.5 2.686 
4 8.2.2.1 0.019 50 0.95 3.9 0.13 0.146 2.832 
5 İç taşınım - - - - - 0.25 3.082 

Toplam Isı İletim Katsayısı –U (W/mK) 0.324 

Duvara ait taşınımların dahil edilerek U toplam ısı iletim katsayısı 0.324 W/mK olarak 
hesaplanmıştır. Binaya ait yoğuşma ve buharlaşma hesaplaması örnek olması açısından sadece Ocak 
ayı için yapılarak diğer aylara ait hesaplama çıktısı olan grafikler eklenip yorumlanmıştır. Yoğuşma 
hesapları yapılırken iç tabakalardaki sıcaklıklar enerjinin korunumu ilkesinden yararlanılarak 
hesaplanır. Tabakalar arası buhar basınçları yazılarak grafik tabaka kalınlığına bağlı olarak 
çizdirildiğinde kesişme olan bölgelerde duvar içinde m² başına  yoğuşan veya buharlaşan su miktarı 
hesaplanır. 
İlk hesaplama Ocak ayı için yapılırsa, Tablo 5’den Ocak ayına ait iç ve dış sıcaklık ve bağıl nem 
değerleri alınmıştır. 
Eskişehir’de Ocak ayında, iç ortam bağıl nemi hesaplanırken havalandırma yok kabul edilmiştir. 
Dış ortam sıcaklığı:-0.3°C 
Ocak ayı bağıl nemi:%79 yani 0.79 
İç ortam sıcaklığı:20°C 
İç ortam Bağıl Nemi:0.65  

𝑄𝑄 = 𝑚𝑚. 𝑐𝑐.∆𝑇𝑇  (9)
Q=6,58 W, Denklem 9 kullanılarak bulunmuştur. 
Tablo 6’da verilen tabaka numaralarına göre Ocak ayı için her katmanın sıcaklık değerleri enerjinin 
korunumu ilkesinden faydalanılarak hesaplanmıştır.  
6,58=(20-T1)/0,25 
T1=18,35  
(18,35-T2)/0,146=6,58 
T2=17,4 
6,58=(17,4-T3)/2,5 
T3=0,95 
6,58=(0,95-T4)/0,146  
 T4=0,01°C 
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Hesaplanan sıcaklık değerlerine uygun olacak şekilde her bir katmanın buhar basıncı değerleri 
aşağıda Tablo 7’de verildiği gibi alınmıştır. 
 

  

Tablo 7. Ocak ayı katmanlara göre buhar basınçları [7] 

Sıcaklık (°C) Buhar Basıncı (Pa) 
0.3 596 
0.01 612 
0.95 546 
 17.4 1987 
18.35 2110 

20 2337 
2337*0.65=1519 
596*0.79=471 
Grafikteki kesişme noktası:(1819-471)/3,9*0,95=726 Pa  
Kesişme olduğundan yoğunlaşma vardır. 
Yoğuşan su miktarı (g) Denklem 10’da verilen eşitlik sayesinde hesaplanır. [7] 

𝑔𝑔 = �
𝑃𝑃𝑖𝑖 − 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑡𝑡 − 𝑆𝑆𝑑𝑑,𝑑𝑑𝑠𝑠

� − [
𝑃𝑃𝑑𝑑𝑠𝑠 − 𝑃𝑃𝑑𝑑
𝑆𝑆𝑑𝑑,𝑑𝑑𝑠𝑠

                                                                             (10) 

g=0.052 kg/m2 yoğuşma miktarı hesaplanmıştır. 
Ocak ve Şubat aylarına ait grafikler Şekil 2 ve Şekil 3’de verilmiştir. Buhar basınçlarında kesişme 
olduğu için duvar içinde yoğuşma vardır. Diğer aylar içinde tüm grafikler sırasıyla verilmiştir. 

 

 

Şekil 2. Ocak ayı difüzyon grafiği 

 

1 2 3 4
BUHAR BASINCI 612 654 1987 2110
TABAKA KALINLIĞI 0 0,95 2,95 3,9
BUHAR BASINCI 471 726 1120 1519

D
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A
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 B

A
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N
C

I 
(P

a)

OCAK AYI DİFÜZYON GRAFİĞİ

0.052 kg/m²
yoğuşma 
vardır.
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Şekil 3. Şubat ayı difüzyon grafiği 
 

  

 

 

 

 

Şekil 4. Mart ayı difüzyon grafiği 
 

  

1 2 3 4
BUHAR BASINCI 629 661 1987 2116
TABAKA KALINLIĞI 0 0,95 2,95 3,9
BUHAR BASINCI 454 695 1130 1519

D
O
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U

Ş 
SU
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U

H
A

R
 B

A
SI

N
C

I 
(P

a)

ŞUBAT AYI DİFÜZYON GRAFİĞİ

0.0379 kg/m2

yoğuşma
vardır.

1 2 3 4
BUHAR BASINCI 825 875 2050 2156
TABAKA KALINLIĞI 0 0,95 2,95 3,9
BUHAR BASINCI 565 797,3846154 1286,615385 1519

D
O
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U

Ş 
SU

 B
U

H
A

R
 B

A
SI

N
C

I 
(P

a) MART AYI DİFÜZYON GRAFİĞİ

-6.32x10-3 kg/m2

buharlaşma
vardır.
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Şekil 5. Nisan ayı difüzyon grafiği 
 

  

 

 

Şekil 6. Mayıs ayı difüzyon grafiği 
 

1 2 3 4
BUHAR BASINCI 1245 1287 2160 2224
TABAKA KALINLIĞI 0 0,95 2,95 3,9
BUHAR BASINCI 815 986,4871795 1347,512821 1519

D
O
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U

Ş 
SU

 B
U

H
A

R
 B

A
SI

N
C

I 
(P

a) NİSAN AYI DİFÜZYON GRAFİĞİ

-0.216 kg/m2

buharlaşma
vardır.

1 2 3 4
BUHAR BASINCI 1644 1670 2226 2266
TABAKA KALINLIĞI 0 0,95 2,95 3,9
BUHAR BASINCI 1066 1176,346154 1408,653846 1519

D
O
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U

Ş 
SU

 B
U

H
A

R
 B

A
SI

N
C

I 
(P

a) MAYIS AYI DİFÜZYON GRAFİĞİ

-0.327 kg/m2

buharlaşma
vardır.
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Şekil 7. Haziran ayı difüzyon grafiği 
 

 

 

Şekil 8. Temmuz ayı difüzyon grafiği 
 

1 2 3 4
BUHAR BASINCI 2131 2143 2309 2321
TABAKA KALINLIĞI 0 0,95 2,95 3,9
BUHAR BASINCI 1298 1351,833333 1465,166667 1519

D
O
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U

Ş 
SU
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U

H
A

R
 B

A
SI

N
C

I 
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a)

HAZİRAN  AYI DİFÜZYON GRAFİĞİ

-0.570 kg/m2

buharlaşma
vardır.

1 2 3 4
BUHAR BASINCI 2368 2580 2591 2597
TABAKA KALINLIĞI 0 0,95 2,95 3,9
BUHAR BASINCI 1220 1292,833333 1446,166667 1519

D
O
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U

Ş 
SU

 B
U

H
A

R
 B

A
SI

N
C

I 
(P

a)

TEMMUZ AYI DİFÜZYON GRAFİĞİ

-0.786 kg/m2

buharlaşma
vardır.
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Şekil 9. Ağustos ayı difüzyon grafiği 

 

Şekil 10. Eylül ayı difüzyon grafiği 
 

1 2 3 4
BUHAR BASINCI 2350 2360 2504 2510
TABAKA KALINLIĞI 0 0,95 2,95 3,9
BUHAR BASINCI 1373 1408,564103 1483,435897 1519

D
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U
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I 
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a)

AĞUSTOS AYI DİFÜZYON GRAFİĞİ

-0.790 kg/m2 

buharlaşma
vardır.

1 2 3 4
BUHAR BASINCI 1967 1987 2295 2307
TABAKA KALINLIĞI 0 0,95 2,95 3,9
BUHAR BASINCI 1196 1274,679487 1440,320513 1519

D
O
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U

Ş 
SU

 B
U

H
A

R
 B

A
SI

N
C

I 
(P

a)

EYLÜL AYI DİFÜZYON GRAFİĞİ

-0.5137 kg/m2

buharlaşma
vardır.
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Şekil 11. Ekim ayı difüzyon grafiği 
 

 

Şekil 12. Kasım ayı difüzyon grafiği 
 

1 2 3 4
BUHAR BASINCI 1372 1411 2183 2238
TABAKA KALINLIĞI 0 0,95 2,95 3,9
BUHAR BASINCI 922 1067,423077 1373,576923 1519

D
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SU
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U
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A

R
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A
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N
C

I 
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a)

EKİM AYI DİFÜZYON GRAFİĞİ

-0.247 kg/m2

buharlaşma
vardır.

1 2 3 4
BUHAR BASINCI 922 968 2070 2175
TABAKA KALINLIĞI 0 0,95 2,95 3,9
BUHAR BASINCI 673 879,0769231 1312,923077 1519

D
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U
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A
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A
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N

C
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)

KASIM AYI DİFÜZYON GRAFİĞİ

-0.064 kg/m2

buharlaşma
vardır.
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Şekil 13. Aralık ayı difüzyon grafiği 
 

Yoğuşma ve Buharlaşma tahkiki hesapları tamamlandıktan sonra binada toplam yoğuşan su miktarı 
hesaplanarak Eskişehir’de 3. derece gün bölgesinde bulunan bu bina yoğuşma-buharlaşma açısından 
TS 825’e göre incelenerek yorum yapılmıştır. Yoğuşma bölgeleri Şekil 2-13’de verildiği gibi iki 
buhar basıncının kesişim noktasıdır.  
Binada sadece Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yoğuşan su miktarları toplanır. Bir yılda toplam 
yoğuşan su miktarı: 0.1229kg/m2 olarak Denklem 10 kullanılarak  hesaplanmıştır. 
Yapı elemanında biriken su, Mart ayından itibaren buharlaşmaya başlamakta ve Nisan ayından sonra 
sistemde su kalmamaktadır. Bu sonuçtan yapılan çıkarımlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir. 
1-) Yüzey sıcaklıkları θyi >17 °C olduğundan bina duvarlarında küf oluşma riski yoktur. Duvarlar bu 
açıdan oldukça güvenlidir. 
2-) Aralık, Ocak, Şubat aylarında toplam 0,1229kg/m2 yoğuşma gerçekleşmiştir. Ancak hesaplanan 
su miktarı TS 825’e göre sınır değer olan 1 kg/m2’den daha küçük olduğundan kabul edilebilir sınırlar 
içerisinde kalmıştır. 
3-) Duvar katmanları arasında yoğuşan suyun tamamının yaz aylarında buharlaşması beklenmektedir. 
Nisan ayı sonunda tüm su buharlaşmaktadır. Bu durum duvar katmanlarının çok  uygun seçildiğinin 
göstergesidir. 
Yoğuşma tahkiki yapılan yapı bileşenlerinin TS 825 standardında verilen bütün kriterleri sağladığı 
doğrulanmış olup, duvar ve katman yapılarının bu standarda uygun olduğu anlaşılmıştır.  
 
3.2 Binadaki Tüm Dairelerin Isı Kaybının Hesaplanması 
 
Isı kaybı hesaplamaları için TS 825’e uygun olacak şekilde daire içinde bulunan tüm mahallerin 
sıcaklıkları ve daire içinde kullanılan yapı elemanlarının ısı iletim katsayıları seçilmiştir. Dış duvar 
için ısı iletim katsayısı seçilen duvar detayına uygun olacak şekilde hesaplanmıştır. Isı kaybı 

1 2 3 4
BUHAR BASINCI 686 730 2012 2130
TABAKA KALINLIĞI 0 0,95 2,95 3,9
BUHAR BASINCI 537 776,2051282 1279,794872 1519
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ARALIK AYI DİFÜZYON GRAFİĞİ

0.033 kg/m2

yoğuşma
vardır.
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hesaplamaları için tüm odaların sıcaklıkları Tablo 8’de, daire içinde yer alan yapı elemanlarının ısı 
iletim katsayıları Tablo 9’da verilmiştir. 

   Tablo 8. Mahallerin oda içi sıcaklığı [7] 

Mahal Sıcaklık (°C) 
Çalışma Odası 20 
Merdiven boşluğu 10 
Banyo 24 
Yatak Odası 20 
Salon 20 
Mutfak 20 
Antre 15 

 

   Tablo 9. Yapı elemanlarının ısı iletim katsayısı değerleri[7] 

Yapı Elemanı Isı İletim Katsayısı-U(W/mK) 
Çift Camlı Pencere  2.80 
Tavan 0.30 
Dış Duvar 0.458 
İç Kapı 2.0 
Döşeme 0.42 
İç Duvar  1.89 

 
Bina odalarının yönlerine göre, hesaplanan ısı kaybı değerine yön arttırımı da dikkate alınarak 
eklenmelidir. Tablo 10’da yönlere göre belirlenen TS 825’e uygun yön arttırım değerleri verilmiştir. 
 

      Tablo 10. Yönlere göre arttırım miktarları [7] 

Yön G GB B KB K KD D 
Arttım Miktarı 
(Zh) -5 -5 0 5 5 5 0 

 
Bina yapı olarak Eskişehir ilinde olmakta ve güney cepheye sahiptir.. Binada statik yapı olarak zemin 
kat üstüne çıkarken arsadan daha fazla yararlanmak için yapılan kat çıkması yoktur. Bu nedenle 
binada zemin kat ve 1-2-3-4-5-6. katların planı ve m2’si aynıdır. Üst katlarda sadece yükseklik zam 
farkı koyularak hesaplamalar yapılmıştır. Hesaplamalar yapılırken kullanılan pencerelerden olan ısı 
kaybı fuga hesabına bağlı olarak yapılmıştır. Şekil 14’te tüm dairelerde kullanılan çift camlı 
pencerenin fuga detayı verilmiştir.  

 

Şekil 14. Pencere fuga detayı 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
   
Tüm parametreler belirlenerek yapılan ısı kaybı hesaplamaları sonucunda daireler içinde yer alan tüm 
odalar için radyatör seçimi yapılmış ve doğu yönde yer alan daireler için değerler tablo 11,12 ve 13’de 
verilmiştir. Aynı şekilde batı yönde yer alan daireler içinde her bir mahal için yapılan hesaplamalar 
sonucunda radyatör seçimi yapılarak Tablo 14,15 ve 16’da ifade edilmiştir. 

 Tablo 11. Zemin kat doğu yönlü daire ısı kaybı değerleri ve radyatör seçimi 

No Mahal 
Adı 

  

H
ac

m
i 

Hesap 
Edilen 

Isı 
Kaybı B

iri
m

 
V

er
im

i  

Y
üz

ey
 

Is
ı g

üc
ü Zemin kat doğu 

yönlü daire   

    0C m3 Watt Watt/m2 m2 Watt Seçilen Radyatör 
DZ01 MUTFAK 20 44 1319 74,65 17,67 1441,0 1x600mm 21 PKP 
DZ02 SALON 20 82 2570,93 78,45 32,77 2686,0 2x600mm 21 PKP 
DZ03 ODA1 20 32 1067 82,84 12,88 1198,0 1x500mm 21 PKP 
DZ04 ODA 2 20 33 747,48 56,67 13,19 843,0 1x400mm 21 PKP 
DZ05 ODA 3 20 54 1579,04 72,53 21,77 1665,0 2x400mm 21 PKP 
DZ06 ODA 4 20 37 940,794 63,7 14,77 942,0 1x400mm 21 PKP 
DZ07 ANTRE 15 40 697,23 43,58 16 725,0 1x300mm 21 PKP 
DZ08 BANYO 24 30 652,85 54,4 12 653,0 1x300mm 21 PKP 

  

Tablo 12. Ara katlar doğu yönlü dairelerin ısı kaybı değerleri ve radyatör seçimi 

No Mahal 
Adı 

  

H
ac

m
i 

Hesap 
Edilen 

Isı 
Kaybı B

iri
m

 
V

er
im

i  

Y
üz

ey
 

Is
ı g

üc
ü 1,2,3,4,5 ara katlar 

doğu yönlü daireler  

    0C m3 Watt Watt/m2 m2 Watt Seçilen Radyatör 
DA01 MUTFAK 20 44 1213 68.68 17,67 1257 1x600mm 21 PKP 
DA02 SALON 20 82 2369 72.29 32,77 2334 2x500mm 21 PKP 
DA03 ODA1 20 32 978 75.98 12,88 1098 1x500mm 21 PKP 
DA04 ODA 2 20 33 710.87 53.89 13,19 739 1x300mm 21 PKP 
DA05 ODA 3 20 54 1450.8 66.6 21,77 1608 2x300mm 21 PKP 
DA06 ODA 4 20 37 852.1 57.6 14,77 914 1x400mm 21 PKP 
DA07 ANTRE 15 40 558.12 34.8 16 571 1x300mm 21 PKP 
DA08 BANYO 24 30 533.48 44.45 12 571 1x300mm 21 PKP 

 

  Tablo 13. Çatı kat doğu yönlü daire ısı kaybı değerleri ve radyatör seçimi 

No Mahal 
Adı 

  

H
ac

m
i 

Hesap 
Edilen 

Isı 
Kaybı B

iri
m

 
V

er
im

i  

Y
üz

ey
 

Is
ı g

üc
ü 6. çatı kat doğu 

yönlü daire  

    0C m3 Watt Watt/m2 m2 Watt Seçilen Radyatör 
DÇ01 MUTFAK 20 44 1234 69.87 17,67 1257 1x600mm 21 PKP 
DÇ02 SALON 20 82 2611 79.68 32,77 2680 2x500mm 21 PKP 
DÇ03 ODA1 20 32 1098.2 85.26 12,88 1198 1x500mm 21 PKP 
DÇ04 ODA 2 20 33 751.91 57.06 13,19 843 1x300mm 21 PKP 
DÇ05 ODA 3 20 54 1586.2 72.8 21,77 1665 2x300mm 21 PKP 
DÇ06 ODA 4 20 37 975.6 66.01 14,77 1098 1x400mm 21 PKP 
DÇ07 ANTRE 15 40 705 44.06 16 725 1x300mm 21 PKP 
DÇ08 BANYO 24 30 635 52.9 12 653 1x300mm 21 PKP 
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  Tablo 14. Zemin kat batı yönlü daire ısı kaybı değerleri ve radyatör seçimi 

No Mahal 
Adı 

  

H
ac

m
i 

Hesap 
Edilen 

Isı 
Kaybı B

iri
m

 
V

er
im

i  

Y
üz

ey
 

Is
ı g

üc
ü Zemin kat batı 

yönlü daire   

    0C m3 Watt Watt/m2 m2 Watt Seçilen Radyatör 
BZ01 MUTFAK 20 44 1246.0 70.517 17,67 1441.0 1x600mm 21 PKP 
BZ02 SALON 20 82 2570.9 78,454 32,77 2686.0 2x600mm 21 PKP 
BZ03 ODA1 20 32 1087.0 84.394 12,88 1198.0 1x500mm 21 PKP 
BZ04 ODA 2 20 33 772.6 58.575 13,19 843.0 1x400mm 21 PKP 
BZ05 ODA 3 20 54 1679.3 77.144 21,77 1680.0 2x400mm 21 PKP 
BZ06 ODA 4 20 37 970.45 65.703 14,77 1024 1x500mm 21 PKP 
BZ07 ANTRE 15 40 725.21 45.326 16 820.0 1x400mm 21 PKP 
BZ08 BANYO 24 30 546.87 45.573 12 707.0 1x400mm 21 PKP 

 

  

 Tablo 15. Ara kat batı yönlü dairelerin ısı kaybı değerleri ve radyatör seçimi 

No Mahal 
Adı 

  

H
ac

m
i 

Hesap 
Edilen 

Isı 
Kaybı B

iri
m

 
V

er
im

i  

Y
üz

ey
 

Is
ı g

üc
ü 1,2,3,4,5 ara katlar 

batı yönlü daireler  

    0C m3 Watt Watt/m2 m2 Watt Seçilen Radyatör 
BA01 MUTFAK 20 44 1233.1 69.78 17,67 1257.0 1x600mm 21 PKP 
BA02 SALON 20 82 2369.0 72.29 32,77 2686.0 2x600mm 21 PKP 
BA03 ODA1 20 32 994.18 77.18 12,88 1024.0 1x500mm 21 PKP 
BA04 ODA 2 20 33 689.62 52.28 13,19 739.0 1x300mm 21 PKP 
BA05 ODA 3 20 54 1538.4 70.65 21,77 1680.0 2x400mm 21 PKP 
BA06 ODA 4 20 37 877.48 59.41 14,77 914.0 1x400mm 21 PKP 
BA07 ANTRE 15 40 575.955 35.81 16 626.0 1x300mm 21 PKP 
BA08 BANYO 24 30 578.11 48.17 12 626.0 1x300mm 21 PKP 

 

  

Tablo 16. Çatı kat batı yönlü daire ısı kaybı değerleri ve radyatör seçimi 

No Mahal 
Adı 

  

H
ac

m
i 

Hesap 
Edilen 

Isı 
Kaybı B
iri

m
 

V
er

im
i  

Y
üz

ey
 

Is
ı g

üc
ü 6. çatı kat batı 

yönlü daire  

    0C m3 Watt Watt/m2 m2 Watt Seçilen Radyatör 
BÇ01 MUTFAK 20 44 1348.3 76.3 17,67 1441 1x600mm 21 PKP 
BÇ02 SALON 20 82 2582.2 78.8 32,77 2686 2x600mm 21 PKP 
BÇ03 ODA1 20 32 1092.2 84.8 12,88 1198 1x500mm 21 PKP 
BÇ04 ODA 2 20 33 777.25 58.9 13,19 843 1x400mm 21 PKP 
BÇ05 ODA 3 20 54 1687.35 77.5 21,77 1844 2x400mm 21 PKP 
BÇ06 ODA 4 20 37 975.6 66.06 14,77 1024 1x500mm 21 PKP 
BÇ07 ANTRE 15 40 733 45.8 16 739 1x300mm 21 PKP 
BÇ08 BANYO 24 30 661.5 55.1 12 739 1x400mm 21 PKP 
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Daireler ve batı ve doğu yönlü olmak üzere, zemin kat, ara katlar ve çatı katı olmak üzere 
sınıflandırılmıştır.Zemin ve çatı katların ısı kayıp değerleri, ara katlara göre daha yüksek hesaplandığı 
için radyatör seçiminde bu husus dikkate alınmıştır.Tüm daireler için yapılan ısı kaybı hesaplamaları 
sonucuna bağlı olarak toplam ısı kaybı değeri ve tesisat durumu gözönünde bulundurulmuş ve yeterli 
kombi kapasitesi belirlenmiştir. Radyatör kapasitelerine uygun olacak şekilde modeller Demirdöküm 
firmasının 21 PKP modelleri içinden seçilmiştir [8]. 
 
4.1 Kombi Kapasitesinin Hesaplanması 

 
Eskişehir ili şartlarında yapılan hesaplamalar sonucunda en yüksek ısı kaybı değeri çatı kat dairelerde 
ve yaklaşık olarak 11.0 kW hesaplanmıştır. Seçimi yapılacak kombi verimi ve tesisat kaybı, radyatör 
verimi değerleri düşünüldüğünde ısı kaybı değerine yaklaşık %20 daha arttırım uygulandığında 
dairenin toplam ısı kaybı yaklaşık 13.0 kW olarak hesaplanmıştır. Bu durumda 24 kW gücünde 
yoğuşmalı bir kombi bu dairenin bulunduğu şartlarda ısıl ihtiyacını karşılayacak ve en optimum 
düzeyde çalışacaktır.. Dairenin mimari projesi üzerinden inceleme yapıldığında tesisat üzerinde kritik 
hat basınç kayıpları değerlendirildiğinde 24 kW bir kombinin sahip olduğu 5.0 metre basma 
yüksekliğine sahip olan bir pompanın ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeterli olacağı anlaşılmıştır. 

 
5.0 SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
Yapılan hesaplamalar sonucunda, 14 daireli 6 katlı Eskişehir ilinde yer alan bir binanın tüm etkenler 
düşünülerek ısı kayıpları hesaplanmış ve bu doğrultuda radyatör seçimi yapılarak kombi kapasitesi 
belirlenmiştir. Belirlenmiş özelliklere sahip bina içinde ara katlarda yer alan dairelerin ısı kaybı 
değerlerinin zemin ve çatı katlarına göre %10 daha az olduğu anlaşılmıştır.  Dairelerin dış duvar 
detayları ve katmanları belirlenirken, buharlaşma ve yoğuşma tahkiki hesabı yapılarak  denge 
kurulmuş, sadece Aralık, Ocak, Şubat aylarında iç duvarlarda su birikmesi olacağı hesaplanmış ve 
sonraki aylarda sistemde sürekli denge durumuna kadar buharlaşma olduğu hesaplanmıştır. Bu 
sayede net olarak yaklaşık 180 metrekarelik daireler için TS 825’e uygun olacak şekilde 
projelendirme yapılmıştır. Bu boyutta daireler için genellikle daha büyük kombi kapasitesi seçilmesi 
gerektiği pratikte düşünülürken 24 kW’lık bir kombi kapasitesinin, seçilen yapı ve yalıtım 
elemanlarına göre yeterli olduğu anlaşılmıştır. Bu durum binalarda kaliteli ve ısıl yalıtkanlığı yüksek 
yapı bileşenleri kullanımının gereksiz radyatör ve kombi yatırım maliyetini önleyeceğinin 
göstergesidir. Ayrıca bu sayede doğaya salınan emisyon miktarı ciddi anlamda azaltılmaktadır. 
Belirtilen tüm avanjalar, sadece kış ayları için düşünülmemeli, yaz ayları da göz önünde 
bulundurulmalıdır. Yüksek yalıtkanlık özelliği ve nem dengesine sahip yapı elemanlarıyla azalan ısı 
kazançları sayesinde yaz mevsiminde gereksiz klima çalıştırılmasının önüne geçilmiş olacaktır. 
Sürdürülebilir olarak kaliteli, yenilenebilir ve ısıl yalıtkanlığı yüksek malzeme kullanımı, günden 
güne artan ve tükenmekte olan enerji kaynakları düşünüldüğünde, canlıların yaşamı için daha ucuz 
maliyetli ve çevreci çözümler sunmayı sağlamaktadır.    
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ABSTRACT 

In this study, Hyacinthus orientalis “Fondant” bulbs grown in Siirt ecological conditions were planted 

in 2016 at 15 days each between 14 November (1PT), 01 December (2PT) and 16 December (3PT). 

The study was carried out with 3 replications according to the “randomized block test design” in the 

experimental area of the Siirt University Faculty of Agriculture. Earthworm fertilizer (V) 

(vermicompost) were applied to the planting pits of the bulbs planted at different planting times with 

100 g/bulb In addition, control plots (C) which are not fertilized were formed. In the course of 

phenological and morphological observations, as a result of interactions of planting time and fertilizer 

application, the lowest and the highest average values were obtained, respectively, between 101.923-

134.213 days for first flowering time (3PTxC-1PTxV), 103.103-135.766 days for a full flowering 

time (3PTxC- 1PTxV), 104.843-137.670 days for harvest time (3PTxC-1PTxV), 99.613-106.223 mm 

for flower height (2PTxV-1PTxV), 50.433-58.970 mm for flower width (2PTxC-3PTxV), 17.366-

185.10 mm for floret length (1PTxV-2PTxV), 22.393-27.546 mm for floret width (1PTxC-3PTxC). 

Among these mean values, only the difference between mean length of floret was found to be 

statistically significant (p<0.01); when the planting times were taken into consideration, the 

difference between the average width of the flower (p<0.05) with all the flowering durations and the 

floret width (p<0.01) were statistically significant. The difference between the parameters of the 

planting time and the parameters of control and vermicompost applications were not statistically 

significant. As a result, the planting time interval for hyacinth plants was not determinative for the 

parameters examined. Regardless of the date of planting, bulbs were bloomed at approximately the 

same time. It is obvious that late planting time will be advantageous for irrigation and other 

maintenance. 

Keywords: Flowering, Hyacinth, Planting Time, Siirt, Vermicompost. 

 

FARKLI DİKİM ZAMANLARI VE VERMİKOMPOST UYGULAMALARININ SİİRT 

EKOLOJİK KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN SÜMBÜL (Hyacinthus orientalis 

“Fondant”) BİTKİSİNİN ÇİÇEKLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

ÖZET 

Bu çalışmada Siirt ekolojik koşullarında yetiştirilen Hyacinthus orientalis “Fondant” çeşidi sümbül 

soğanları 2016 tarihinde, 14 Kasım (1DZ), 01 Aralık (2DZ) ve 16 Aralık (3DZ) zamanlarında 15’er 

gün arayla dikilmiştir. Çalışma, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne ait deneme arazisinde ‘Tesadüf 

blokları deneme desenine” göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Farklı dikim zamanlarında dikilen 

soğanların dikim çukurlarına 100 g/soğan olacak şekilde solucan gübresi (V) (vermikompost) 

uygulanmıştır. Bunun yanında ayrıca gübre uygulanmayan kontrol parselleri (K) oluşturulmuştur. 

Fenolojik ve morfolojik gözlemlerin yapıldığı araştırmada, dikim zamanı ve gübreleme 
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uygulamalarının interaksiyonları sonucunda elde edilen en düşük ve en yüksek ortalama değerler 

sırasıyla, ilk çiçeklenme süresi için 101.923-134.213 gün (3DZxK-1DZxV), tam çiçeklenme süresi 

için 103.103-135.766 gün (3DZxK-1DZxV), hasat süresi için 104.843-137.670 gün (3DZxK-

1DZxV), çiçek boyu için 99.613-106.223 mm (2DZxV-1DZxV), çiçek genişliği için 50.433-58.970 

mm (2DZxK-3DZxV), floret uzunluğu için 17.366-18.510 (1DZxV-2DZxV) ve floret genişliği için 

22.393-27.546 mm (1DZxK-3DZxK) olarak tespit edilmiştir. Bu ortalama değerler içinde sadece 

floret uzunluğuna ait ortalamalar arasındaki fark istatistik olarak önemli bulunurken (p<0.01); dikim 

zamanları ele alındığında çiçek genişliği (p<0.05) ile tüm çiçeklenme süreleri ve floret genişliği 

(p<0.01) ortalama değerleri arasındaki fark istatistik olarak önemli bulunmuştur. Dikim zamanına ait 

diğer parametreler ile kontrol ve vermikompost uygulamalarına ait parametreler ortalamaları 

arasındaki fark istatistik olarak önemsiz bulunmuştur.  Sonuç olarak sümbül bitkisi için belirlenen 

dikim zamanı aralığı olan 15 gün, incelenen parametreler için belirleyici olamamıştır. Dikim tarihleri 

ne olursa olsun çiçekler yaklaşık aynı zamanlarda açmıştır. Sulama ve diğer bakım işlemleri için geç 

tarihte dikim yapmanın avantajlı olacağı görüşü ortaya çıkmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Çiçeklenme, Dikim Zamanı, Siirt, Sümbül, Vermikompost. 

 

1. INTRODUCTION 

Geophytes (plants with bulbs, tubers, corms and rhizomes) have been increasingly used. Daffodils, 

tulips, liliums and hyacinths are most preferred plants in landscaping and for cut flower and potted 

plant growing due to their fragrant, spectacular and colored flowers. Hyacinth (Hyacinthus 

orientalis), a species of Liliaceae family, has a special place among these plants. Flower 

characteristics of hyacinth vary based on nutrition status of the plant which prefers soils rich in 

organic matter and nutrients for growing. Recently, worm fertilizer (vermicompost) has been gaining 

importance as an alternative fertilizer with its soil regulating and nutrition characters as an alternative 

to inorganic and chemical fertilizers.  

Scott (1988) reported that supplementing growing conditions with even small amounts of worm 

fertilizer promoted growth of Chaemocyparis lawsonian, Elaeagnus pungens, Cuppressocypari 

leylandii, Pyracantha spp., Cotoneaster conspicus and Viburnum bodnantense species. Besides, 

Edwards and Burrows (1988) found that Chrysanthemum, Salvia and Petunia plants reached 

flowering earlier with vermicompost fertilizing compared to commercial planting media. In the study 

of Lazcano and Domínguez (2011), vermicompost was reported to be useful in some medicinal and 

aromatic plants (Anwar et al., 2005; Prabha et al., 2007), in ornamental plants such as Geranium 

(Chand et al., 2007), marigold (Atiyeh et al., 2002), Petunia (Arancon et al., 2008), Chrysanthemum 

(Hidalgo and Harkess 2002a) and poinsettia (Hidalgo and Harkess, 2002b) and woody plants such as 

Acacia, Eucalyptus and pine (Donald and Visser, 1989, Lazcano et al., 2010a, 2010b). In their studies, 

Singh and Wasnik (2013) found that use of vermicompost and NPK fertilizers together positively 

affected herb and volatile oil yield, nutrient uptake and plant growth in rosemary (Rosmarinus 

officinalis L.). 

The present study was carried out to determine the duration to flowering and flower characters of 

hyacinth plants produced from bulbs planted in three different periods and fertilized with solid worm 

fertilizer in Siirt Province of Turkey, where ornamental plants are not commercially grown. 

 

2. MATERIAL AND METHOD 

The present study was carried out in open conditions in Research and Application Garden of Siirt 

University, Agricultural Faculty in 2016-2017 growing season. Experimental design was randomized 

complete blocks with three replications. Each replication consisted of nine hyacinth bulbs. Distances 

between rows and between plants on rows were 25 cm. Planting was made in 10 cm deep holes 

(Figure 1). 
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Figure 1. Sprouting and Flowering of Hyacinth Bulbs 

 

Planting material was Hyacinthus orientalis cv. ‘Fondant’ bulbs, which were obtained from Asya 

Lale Company.  

Bulbs were planted on November 14, December 1 and December 16, 2016, with 15-day intervals. As 

fertilizers, 100 g worm fertilizer (vermicompost) was added to each hole prepared for planting of 

bulbs in each planting time. In addition, control plots were established in which no vermicompost 

was applied to planting holes to make comparisons with vermicompost applied plots. In the study, 

phenological observations such as duration to first flowering, time to full flowering and harvest time 

and morphological measurements such as length and width of flowers, and length and width of florets 

were evaluated. 

Table 1. Some climate values of the year the experiment was carried out (Anonymous, 2017b) 

Parameter November 
2016 

December 
2016 

January 
2017 

February 
2017 

March 
2017 

April 
2017 

May 
2017 

Average 

Monthly 

average 

temperature  
(°C ) 

10,4 3,3 3,0 2,6 9,7 14,2 19,5 8,9 

Monthly 

average of daily 
max. 

temperatures  

(°C ) 

16,45 7,2 7,4 7,9 14,8 20,0 25,1 14,1 

Monthly 
average of daily 

min. 

temperatures  
(°C ) 

6,0 0,6 -0,2 -1,5 5,3 9,3 13,9 3,0 

Average 
monthly 50 cm 

of soil 

temperature 
(°C ) 

15,6 8,6 6,6 5,9 10,1 14,5 19,4 11,5 

Average 

monthly 

relative 
humidity 

(%) 

49,7 73,1 65,9 64,9 63,5 59,3 51,7 61,1 

Average 

monthly total 

precipitation 
(mm= kg/m2) 

55,6 121,4 49,4 45,6 118,8 149,9 74,8 87,9 
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Table 2. Soil Properties of The Area Where The Experiment is Conducted 

 

 

 

Solid worm fertilizer produced by Ekosol Tarım Company using Eisenia foetida worms, also known 

as Red California worms, were applied to holes prepared to plant the bulbs. This fertilizer had a pH 

of 6.7-7.5 and contained 20-25% moisture, 0.6-0.9% organic nitrogen, 20-25% total organic matter, 

0.8-1.2% total nitrogen and 10-15% total (humic + fulvic) acids (Anonymous, 2017a). 

Some climatic data of vegetation period were given in Table 1, and soil characteristics where the trial 

was planted were given in Table 2. 

Data were analyzed with two-factor randomized complete block design using SAS software (version 

9.1). LSD multiple range test was used to compare means. An α= 0.05 significance level was used 

(Düzgüneş et al., 1987). Descriptive statistics of the traits studied were expressed as means and 

standard errors. 

 

3. RESULTSS AND DISCUSSION 

Bulbs of Hyacinthus orientalis cv. “Fondant” were planted on November 14, December 1 and 

December 16 with 15-day intervals in control plots and plots fertilized with 100 g solid vermicompost 

per plant. Some plant growth parameters were measured and given in Figure 1 and Table 3. 

 
 

Figure 2. The Effects of Planting Time and Vermicompost Applications on Flowering of Hyacinth Plants 

 

 

 

 

 

 

 

Analysis Unit Methods Results Evaluation 

Texture class % Water Saturation 72     Clayey 

pH - Water Saturation 7.33 Neutral 

EC ds/m Water Saturation 1.12 Saltless 

Lime % Scheibler 14.8  Medium Limestone 

Organic matter % Walkley-Black 1.64 Little 

Phosphorus (P2O5) kg/da Olsen 3.70 Little 

Potassium (K2O) kg/da        Ammonium Acetate 128.7 Enough 
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Table 3. The Effects Of Planting Time And Vermicompost Applications On Flowering Duration And Bloom 

Properties Of Hyacinth Plants 

            PT: Planting Time; C: Control; V: Vermicompost 

*: In the same letter, there is no statistically significant 5% difference between the averages; **: In the same letter, there 

is no statistically significant 1% difference between the averages; NS: Not Significant  

 

FIRST FLOWERING TIME (DAYS) 

In terms of planting period x fertilizer interactions applications did not have significant effect on the 

first flowering time of hyacinth plants. Planting periods, on the other hand, significantly affected the 

duration to first flowering (p<0.01) (Table 3). The earliest flowering was observed in 3PT application 

by 102.201 days while 1PT resulted in the latest flowering as 133.986 days (Figure 3). Although there 

seemed to be 15 days difference between the applications, plants from different combinations reached 

to the flowering on about the same date irrespective of planting time. Vermicompost did not cause 

any significant effect on the first flowering time. Duration to flowering of different planting period x 

fertilizer interactions varied from 101.923 (3PT x C) to 134.213 (1PT x V) days, but this variation 

was not significant (Table 3). 

 

1PT: 1. Planting Time (14 November), 2PT: 2. Planting Time (01 December), 3PT: 3. Planting Time (16 December), C: 

Control plots, V: Vermicompost (100g/bulb), 1PT x C: 1. Planting Time x Control interaction, 1PT x V: 1. Planting Time 

x Vermicompost interaction, 2PT x C: 2. Planting Time x Control interaction, 2PT x V: 2. Planting Time x Vermicompost 

interaction, 3PT x C: 3. Planting Time x Control interaction, 3PT x V: 3. Planting Time x Vermicompost interaction 

Figure 3. The Effects of Planting Time and Vermicompost Applications on The First Flowering Time of Hyacinths 

 

 

Treatments First Flowering 

Time (day) 

Full Flowering 

Time (day) 

Harvest Time  

(day) 

Flower 

Height 

(mm) 

Flower 

Width 

(mm) 

Floret Length 

(mm) 

Floret  

Width 

(mm) 

 
Planting 

Times 

1PT 133.986 A** 135.401 A** 137.041 A** 104.957 56.346 A* 17.931 22.720 B** 

2PT 117.355 B 118.620 B 120.321 B 101.226 51.890 B 18.050 24.283 B 

3PT 102.201 103.420 C 105.348 C 101.833 55.945 A 18.000 27.528 A 

Significant Degree p<0.01 p<0.01 p<0.01 NS p<0.05 NS p<0.01 

Fertilizer C 117.737 118.942 120.621 102.662 53.385 18.027 24.712 

V 117.959 119.352 121.186 102.682 56.068 17.960 24.975 

Significant Degree NS NS NS NS NS NS NS 

 

Planting 

Time x 
Fertilizer 

 1PT x C 133.760 135.036 136.413 103.692 56.803 18.496 A** 22.393 

1PT x V 134.213 135.766 137.670 106.223 55.890 17.366 B 23.046 

2PT x C 117.526 118.686 120.606 102.840 50.433 17.590 B 24.196 

2PT x V 117.183 118.553 120.036 99.613 53.346 18.510 A 24.370 

3PT x C 101.923 103.103 104.843 101.456 52.920 17.996 AB 27.546 

3PT x V 102.480 103.736 105.853 102.210 58.970 18.003 AB 27.510 

Significant Degree NS NS NS NS NS p<0.01 NS 
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FULL FLOWERING TIME (DAYS) 

Planting periods significantly affected full flowering time of hyacinth plants (p<0.01), while the effect 

of fertilizer applications was not significant. Besides, planting period x fertilizer interaction was not 

significant (Table 3). Calculated based on planting periods, duration to full blossom varied from 

133.636 days (2PT) to 135.416 days (3PT) (Figure 4). Just as in duration to first flowering, 15-day 

differences were observed between planting periods for the duration to full flowering. A one-day 

difference was observed between plots fertilized with vermicompost and control plots. Duration to 

full flowering of different planting time and fertilizer interactions ranged from 103.103 days (3PT x 

C) to 135.766 days (1PT x V), and this difference was not significant (Figure 4).  

 

1PT: 1. Planting Time (14 November), 2PT: 2. Planting Time (01 December), 3PT: 3. Planting Time (16 December), C: 

Control plots, V: Vermicompost (100g/bulb), 1PT x C: 1. Planting Time x Control interaction, 1PT x V: 1. Planting Time 

x Vermicompost interaction, 2PT x C: 2. Planting Time x Control interaction, 2PT x V: 2. Planting Time x Vermicompost 

interaction, 3PT x C: 3. Planting Time x Control interaction, 3PT x V: 3. Planting Time x Vermicompost interaction 

Figure 4. The Effects of Planting Time and Vermicompost Applications on The Full Flowering Time of Hyacinths 

 

HARVEST TIME (DAYS) 

Harvest time was significantly influenced by planting period (p<0.01), while the effects of fertilizer 

application and planting period x fertilizer interaction were not significant (Table 3). Duration to 

harvest was calculated based on planting time, and the earliest harvests were made in 3PT plots with 

105.348 days and the latest ones in 1PT plots with 137.041 days (Figure 5). A one-day difference was 

found between plots fertilized with vermicompost and control plots. Control plots reached to harvest 

in 120.621 days while vermicompost applied ones in 121.186 days. Duration to harvest of different 

planting periods and fertilizer interactions varied between 104.843 days (3PT x C) and 137.670 days 

(1PT x V), and this difference was not significant (Table 3). 

 

FLOWER HEIGHT (MM) 

Effects of planting time, vermicompost application and planting time x vermicompost interactions on 

flower height of hyacinth plants were not statistically significant (Table 3). The longest flowers were 

obtained from 1PT (104.957) while the shortest ones were obtained from 2PT (101.226 mm) (Figure 

6). Three planting periods did not significantly affect average flower heights. Fertilizer applications 

produced almost the same flower heights. Vermicompost did not change flower height of hyacinth 

plants compared to the control treatment. Flower heights of different planting time and fertilizer 

interactions varied from 99.613 mm (2PT x V) to 106.223 mm (1PT x V), and this difference was not 

significant (Table 3). 
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1PT: 1. Planting Time (14 November), 2PT: 2. Planting Time (01 December), 3PT: 3. Planting Time (16 December), C: 

Control plots, V: Vermicompost (100g/bulb), 1PT x C: 1. Planting Time x Control interaction, 1PT x V: 1. Planting Time 

x Vermicompost interaction, 2PT x C: 2. Planting Time x Control interaction, 2PT x V: 2. Planting Time x Vermicompost 

interaction, 3PT x C: 3. Planting Time x Control interaction, 3PT x V: 3. Planting Time x Vermicompost interaction 

Figure 5. The Effects of Planting Time and Vermicompost Applications on The Harvest Time of Hyacinths 

 

1PT: 1. Planting Time (14 November), 2PT: 2. Planting Time (01 December), 3PT: 3. Planting Time (16 December), C: 

Control plots, V: Vermicompost (100g/bulb), 1PT x C: 1. Planting Time x Control interaction, 1PT x V: 1. Planting Time 

x Vermicompost interaction, 2PT x C: 2. Planting Time x Control interaction, 2PT x V: 2. Planting Time x Vermicompost 

interaction, 3PT x C: 3. Planting Time x Control interaction, 3PT x V: 3. Planting Time x Vermicompost interaction 

Figure 6. The Effects of Planting Time and Vermicompost Applications on The Flower Height of Hyacinths 

 

FLOWER WIDTH (MM) 

Planting period significantly affected flower widths of hyacinth plants (p<0.05) (Table 3). The widest 

flowers were obtained from 1PT (56.346 mm) whereas 2PT produced the narrowest flowers (51.890 

mm) (Figure 7). Vermicompost application did not significantly affect flower widths. Control plots 

produced flowers with an average width of 53.385 mm while the average width of flowers in plots 

with vermicpmpost application was 56.068 mm. Flower widths of different planting time and 

fertilizer interactions varied from 50.433 mm (2PT x C) to 58.970 mm (3PT x V), and this difference 

was not significant (Table 3). 
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1PT: 1. Planting Time (14 November), 2PT: 2. Planting Time (01 December), 3PT: 3. Planting Time (16 December), C: 

Control plots, V: Vermicompost (100g/bulb), 1PT x C: 1. Planting Time x Control interaction, 1PT x V: 1. Planting Time 

x Vermicompost interaction, 2PT x C: 2. Planting Time x Control interaction, 2PT x V: 2. Planting Time x Vermicompost 

interaction, 3PT x C: 3. Planting Time x Control interaction, 3PT x V: 3. Planting Time x Vermicompost interaction 

Figure 7. The Effects of Planting Time and Vermicompost Applications on The Flower Width of Hyacinths 

FLORET LENGTH (MM) 

Floret lengths of hyacinth plants were not significantly affected by planting time (Table 3). The 

longest florets were obtained from 2PT (18.050 mm) while 1PT had the shortest florets (17.931 mm) 

(Figure 8). Vermicompost application did not significantly affect floret lengths. Control plots had an 

average of 18.027 cm floret length and worm compost applied plots had floret lengths of 17.960 mm. 

Floret lengths of different planting time and fertilizer combinations ranged from 17.366 mm (1PT x 

V) to 18.510 mm (2PT x V), and this difference was statistically significant (p<0.01) (Table 3). 

FLORET WIDTHS (MM) 

Floret widths obtained from three planting periods were significantly different (p<0.001) (Table 3). 

The widest florets were obtained from 3PT (27.528 mm) while 1PT had the narrowest florets (22.720 

mm) (Figure 9). The differences between flower widths of vermicompost applied plots and those of 

plots to which no vermicompost was applied were not significant. Control plots had an average of 

24.712 mm floret width, and vermicompost applied plots had an average floret width of 24.975 mm. 

Floret widths of different planting time and fertilizer interactions ranged from 22.393 mm (1PT x C) 

to 27.546 mm (3PT x C), and this difference was not statistically significant (Table 3). 
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1PT: 1. Planting Time (14 November), 2PT: 2. Planting Time (01 December), 3PT: 3. Planting Time (16 December), C: 

Control plots, V: Vermicompost (100g/bulb), 1PT x C: 1. Planting Time x Control interaction, 1PT x V: 1. Planting Time 

x Vermicompost interaction, 2PT x C: 2. Planting Time x Control interaction, 2PT x V: 2. Planting Time x Vermicompost 

interaction, 3PT x C: 3. Planting Time x Control interaction, 3PT x V: 3. Planting Time x Vermicompost interaction 

 

Figure 8. The Effects of Planting Time and Vermicompost Applications on The Floret Length of Hyacinths 

 

1PT: 1. Planting Time (14 November), 2PT: 2. Planting Time (01 December), 3PT: 3. Planting Time (16 December), C: 

Control plots, V: Vermicompost (100g/bulb), 1PT x C: 1. Planting Time x Control interaction, 1PT x V: 1. Planting Time 

x Vermicompost interaction, 2PT x C: 2. Planting Time x Control interaction, 2PT x V: 2. Planting Time x Vermicompost 

interaction, 3PT x C: 3. Planting Time x Control interaction, 3PT x V: 3. Planting Time x Vermicompost interaction 

Figure 9. The Effects of Planting Time and Vermicompost Applications on The Floret Width of Hyacinths 

 

Height of H. orientalis plants are about 20-30 cm and they have bell-shaped layered or non-layered 

flowers in 15-20 cm tall flower spikes (Anonymous, 1999). Length of florets in cylindrical racemes 

of 7.5 cm wide flowers (Anonymous, 2019a) are 2.5 cm (Anonymous, 2019b). Flowering period of 

hyacinth bulbs planted in September-November period is April-May months (Hessayon, 1993). 

Lengths of the flowers in the present study were relatively small. This difference could be due to 

cultivar character or ecological conditions. Flowering times, on the other hand, were in accordance 

with the phenological structure of the plant.  

In a study carried out in Van Province of Turkey, effects of diammonium phosphate (DAP) fertilizer 

rates were studied on hyacinth (Hyacinthus orientalis, cvs. ‘Blue Jacket’, ‘Carnegie’, ‘City of 
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Haarlem’ and ‘Jan Bos’), and it was found that highest values of full flowering time and harvest time 

were obtained from 120 kg/ha rate in field conditions and from 80 kg/ha application in greenhouse 

conditions (Türkoğlu and Ciğ, 2006). Vermicompost application resulted in one-day delaying in 

flowering in all three planting periods. However, this delaying was not important for market value or 

usefulness of the plant. In the same study, the highest values of floret length and stalk thickness of 

hyacinth were obtained from 40 kg/ha DAP rate in field and 80 kg/ha DAP rate in greenhouse 

conditions, and from 40 kg/ha DAP rate in field and 120 kg/ha DAP rate in greenhouse conditions, 

respectively.  

Çığ (2005) studied the effects of DAP rates on hyacinth plants (Hyacinthus orientalis, cvs. ‘Blue 

Jacket’, ‘Carnegie’, ‘City of Haarlem’ and ‘Jan Bos’) grown in Van Province of Turkey and found 

that highest values of flower width were obtained from 40 kg/ha rate in field conditions and from 80 

kg/ha rate in greenhouse conditions. 

Çığ et al. (2011) studied various parameters of four hyacinth varieties under greenhouse conditions 

and found that average duration to the first flowers was 118.50 days, duration to full blossom was 

120.77 days, duration to harvest was 122.92 days, flower width was 65.19 mm, floret length was 

18.73 mm and floret width was 30.72 mm. 

Çığ et al. (2017) grew tulip, daffodil and hyacinth plants (Hyacinthus orientalis, cv. ‘Pink Pearl’) in 

perlite, vermiculite, peat and hydroponic culture under laboratory conditions and obtained flower 

lengths varying from 71.21 to 89.20 mm and flower widths from 47.70 to 54.00 mm in hyacinth. Ali 

and Çığ (2018) carried out field trials with chemical fertilizer and vermicompost rates in Siirt province 

using flower bulbs of Hyacinthus orientalis cv. ‘Purple Star’. They found that durations to first 

flowering, full blossom and harvest time delayed in control plots compared to fertilizer applications. 

In terms of flower criteria studied, fertilizer applications led to higher values compared to control 

plots. In a study on daffodil plant by Bademkıran et al. (2018) under field conditions in Siirt Province, 

effects of solid and liquid vermicompost rates on some plant growth parameters was investigated, and 

it was found that fertilizer application was generally more effective on flower length and width, and 

produced longer and wider flowers compared to control plots. 

 

4. CONCLUSION 

In the present study conducted under field conditions in Siirt Province of Turkey, effects of three 

planting times with 15-day intervals and application of 100 g solid vermicompost per hyacinth plant 

on morphological characteristics such as phenological observations such as durations to first 

flowering, to full blossom and to harvest time and morphological measurements such as length and 

width of flowers, and length and width of florets were examined. 

In terms of planting time, the latest first flowering, full flowering and harvest periods, and the highest 

flower lengths and widths were observed in the first planting period while the highest floret lengths 

and widths were observed in the second planting period and the highest floret width in the third 

planting period. It was clear that planting time was not a major determinant of early or late flowering. 

Because of the small differences, market price of the hyacinth flowers produced from these three 

planting periods would not increase, and no advantage would be obtained for landscape studies. When 

vermicompost treatment and control treatment which had no fertilizer were compared, the highest 

values were obtained from vermicompost applied plots for all variables except for length of florets. 

However, the increases due to vermicompost application was not prominent. Except for length of the 

floret, planting time x fertilizer interaction was not statistically significant for other parameters. The 

longest durations to the first flowering, to full blossom and to harvest, and the highest flower lengths 

and widths were observed in the first planting period and vermicompost combination while the 

highest floret lengths were obtained in the second planting period and vermicompost combination. 

These differences were statistically significant. The largest florets were observed in the third planting 

period and vermicompost combination. In general, it could be stated that planting periods and 

vermicompost application did not result in clear improvements in phenological and morphological 

characters of hyacinth. 
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In conclusion, time interval of 15 days used between planting periods for hyacinth bulbs did not 

significantly affect the parameters studied. Irrespective of planting periods, plants reached to 

flowering about the same time. Although there seemed to be a 15-day difference between flowering 

and harvest times, this difference resulted from the 15-day interval between different planting periods. 

Hyacinth bulbs planted 15 or 30 days after the previous planting period reached flowering on almost 

the same date. In other words, early or late planting did not affect flowering or flower quality. 

Considering the labor availability, weed control and ecological conditions of Siirt Province and 

especially watering program, late planting could be advantageous.    
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ÖZET 
Bu çalışma, Kahramanmaraş ili ve merkez ilçesinde doğal olarak yetişen, seleksiyonla elde edilmiş, 
15 adet değişik karadut (Morus nigra L.) genotipinde, 2015 ve 2016 yıllarında yürütülmüştür. 
Çalışmada farklı lokasyonlarda bulunan karadutun meyve eni ve boyu (mm), meyve ağırlığı (g), 
meyve sapı uzunluğu (mm), meyve sapı kalınlığı (mm), suda çözünebilir kuru madde (SÇKM) (%), 
pH ve titre edilebilir asitlik (TEA) (%) içeriklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu parametrelerden 
elde edilen sonuçlarda istatistiksel olarak % 5 düzeyinde önemli farklılıkların olduğu belirlenmiştir. 
Pomolojik incelemelerde ise meyve eni 13.64-20,38 mm, meyve boyu 23,36-30,86 mm, meyve yaş 
ağırlığı 3,54-8,03 g, pH 2,65-3,54,  titre edilebilir asit miktarı (TEA) sitrik asit olarak % 1.75-3,51, 
suda çözülebilir kuru madde (SÇKM) miktarı % 14,00-20.00 Brix, olarak belirlenmiştir. Çalışmada 
15 numaralı genotipten  ümitvar sonuçlar elde edilmiştir.  
 

DETERMİNATİON OF POMOLOGİCAL CHARACTERİZATİON OF BLACK 
MULBERRY (morus nigra l.) GROWN İN KAHRAMANMARAŞ PROVİNCE 

 
ABSTRACT 
 
This study was conducted on 15 different black mulberry (Morus nigra L.) genotypes in 
Kahramanmaras province in 2015 and 2016. The aim of study was a determine the effects of different 
locations on black mulberry fruit features such as fruit width,  length, fresh weight, fruit panicle 
length, fruit panicle thickness, Ph , titratable acid, water-soluble acid solids (TTS). By the aim, 
ramdomly one black mulberry trees signed in each locations and it was designed each replication was 
represented by one tree. According to the results obtained, pomological characteristics were 
determined as fruit width 13.64-20,38.56 mm, length 123,36-30,86 mm, fresh weight 3,54-8,03, pH 
2,65-3,54,   titratable acid (TA) %1.37-2.24 ml in malic acid equivalent, water-soluble acid solids 
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(TTS) %14,00-20.00°Brix. Genotype 15 had the highest score in this selection for recommendation 
to growers.  
 
Key words: Morus nigra, fruit characteristics, selection,  

 

GİRİŞ 

Dut (Morus spp.) Urticales takımının Moraceae familyasının Morus cinsinde yer almakatadır. Farklı 
iklim ve toprak koşullarına adaptasyon yeteneğinin yüksek olması nedeniyle, ılıman, tropik ve 
suptropik iklim bölgelerinde 100 kadar türü tanımlanmıştır. Bu türlerden yaygın olarak 10 – 12 türün 
yetiştiği kabul edilmekle beraber, en çok rastlanan türler, Morus alba (Beyaz dut), Morus nigra (Kara 
dut) ve Morus rubra (Mor dut)’ dır ( De Candolle A., 1967; Gerasopaulos & Stavroulakis, 2012) 
Morus alba’nın anavatanı Çin, Morus nigra’nın anavatanı İran ve Kafkaslar, Morus rubra’nın 
Anavatanı ise Kuzey Amerika’dır. Birçok organından yararlandığımız dutlar, bu üç tür içerisinde yer 
almaktadır. Dut’un gerek bitkisi gerek meyvesi değişik alanlarda kullanılarak 
değerlendirilebilmektedir. Taze, sofralık, pekmezlik, şıralık ve meyve suyu olarak tüketilmekle 
beraber pasta ve dondurma sektörlerinde aroma ve renk verici olarak kullanılmasının yanı sıra son 
zamanlarda sağlık sektöründe özellikle de karadut (Morus nigra L,) tatlandırıcı, aromatik madde 
olarak da ilaç yapımında kullanılmaktadır. Son zamanlarda özellikle karadut meyvelerinin 
antioksidan özelliği üzerinde yoğun bir şekilde durulmaktadır. Dut meyvesinin % 85’i sudur. Ham 
protein oranı  % 0,36 serbest asit oranı % 1,86 indirgen şeker % 9,19 ham selüloz % 0,19 ve kül oranı 
da % 0,66’dır. Dut meyveleri; karoten, B1, B2, C vitaminleri ile nikotinik asit yağ bakımından da 
zengindir. Ana şeker içeriği glikoz; ana serbest asidi ise malik asittir (Güneş, 2013). Ayrıca yaprağı 
ipekböceği besini olarak kullanılmakta ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. 
Bundan dolayıdır ki sadece yaprağı için yetiştirilen birçok dut türü bulunmaktadır. Kâğıt sanayi, 
mobilya, bazı müzik aletlerinin yapımında dut ağacından yararlanılmaktadır. Bazı dut türleri süs 
bitkisi olarak bahçe mimarisinde önem kazanmakla beraber, bazı türleri de çit bitkisi olarak 
kullanılmaktadır  (Güneş ve Çekiç, 2004). 
 
Türkiye bitki genetik kaynakları yönünden özel bir konuma sahiptir. Dünyada belirlenen gen 
merkezleri içerisinden Akdeniz ve Yakın Doğu Merkezleri Türkiye’yi içerisine almaktadır. Yaklaşık 
80.000 civarında türe sahip olan ülkemizin bu zenginliğinin nedenleri, ekolojik koşullarının bitki 
yetişmesine uygun olması, göç yollarının üzerinde bulunması ve Anadolu’nun tarihin ilk çağlarından 
beri pek çok medeniyetin yaşadığı bir alan olduğu bildirilmiştir (Ercişli, 2004).  Dut’ta Ülkemiz 
genetik kaynakları içerisinde yer alan önemli bir meyve türlerimizden birdir. Ülkemizde dut kültürü 
çok eskilerden beri farklı amaçlarla yapılmaktadır, fakat daha çok meyveleri için yetiştirilmesiyle ön 
plana çıkmıştır. Ülkemizde meyvesinden yararlanılan ve yaygın olarak yetiştirilen dut türleri Morus 
alba (beyaz dut), Morus nigra (karadut), Morus rubra (kırmızı veya mor dut)  ve Morus levigata dır 
(Karadeniz ve Şişman, 2004).    Bunlar içinde en yaygın olan Beyaz dut, yapraklarının ipek böceği 
beslenmesinde kullanılmasından dolayı özellikle ipek üretimi yapılan yerlerde daha yoğun şekilde 
yetiştirilmektedir. Ağaç sayısı itibariyle Beyaz Dut’u sırasıyla Karadut ve Mor dut takip etmektedir 
(Lale ve Öz çağıran, 1996). 
 
Türkiye’de yaklaşık 2.510.000 dut ağacı bulunmaktadır. Bunların 2.130.000 adedi meyve veren yaşta 
olup yaklaşık 55.000 ton ürün alınmaktadır (TUİK, 2016.). Dut yetiştiriciliğinin bölgesel dağılımı 
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incelendiğinde Ortadoğu tarımsal bölgesinin gerek toplam ağaç sayısı (486.547 adet) gerek üretim 
bakımından (12.450 ton), 1. sırada yer aldığı görülmektedir. Akdeniz bölgesi ise toplam ağaç sayısı 
(224.992 adet) ve üretim (4.620 ton) bakımından sırasıyla % 8.65 ve % 8.40 ’lık paylarla 5. sırada 
yer almaktadır. Akdeniz bölgesinde en fazla üretim Kahramanmaraş’ta (1.389 ton) olup, bunu 953 
tonla İçel izlemektedir (TUİK, 2016). 
 
Çizelge 1. 100 g Karadut’un kalori ve besin değeri 
Kilojul  340  kj Tekli Doymamış Yağı 0.070  g 
Kalori / Enerji  83  kcal Doymuş Yağı 0.045  g 
Karbonhidrat 19.50  g Çoklu Doymamış Yağ 0.280  g 
Protein 1.96  g Fiber 2.3  g 
Lif 1.9  g Kalsiyum 35  mg 
Yağ 0.57  g Demir 1.7  mg 
Şeker 15.90  g Potasyum 18  mg 
A Vitamini  2.3  Iu Sodyum 172.2  mg 
C Vitamini  10  mg Kolesterol 0  mg 

 
Gen kaynakları arasında gösterilen ülkemizde, karadut üzerine birçok çalışma yapılması rağmen hala 
bu konuda yapılan çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir (Aslan, M.M., 1998; İslam ve ark.,, 
2004; Koyuncu ve ark., 2004; Güneş ve Çekiç, 2004; Keskin, 2016).  Ülkemizde meyvecilik 
yönünden mevcut çeşitliliğin günümüzden geleceğe aktarılması, uygun tiplerin seçilmesi ve 
korunması ile mümkün olacaktır. Bu amaca yönelik olarak, söz konusu çeşitliliğin tespiti, seçimi ve 
değerlendirilmesi çalışmalarında materyal olarak kullanılabilecek olanların belirlenmesi oldukça 
önemli bir husustur. Ayrıca, ülkemizde yetiştiriciliği yapılan bazı meyve türlerine (dut, kızılcık, vb) 
ait bölgesel tip sayısının çok fazla olması ve üretim bölgelerinde bu tiplerin üretimde ağırlık 
kazanması, bölgeler itibariyle çeşit miktarını azaltmak suretiyle standart olabilecek tiplerin tespit 
edilmesi çalışmalarını gerekli hale getirmektedir. Bu amaçla, Kahramanmaraş bölgesinde yetişen dut 
tiplerini seleksiyon yolu ile belirleyerek bunların meyve pomolojik özelliklerini belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. 

 

MATERYAL VE METOT 

Materyal 

Bu çalışma Türkiye’nin Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Kahramanmaraş ilinde yürütülmüştür. 
Çalışmanın materyalini Kahramanmaraş ili Merkez, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinden seçilen 
yerel karadutlar (Morus nigra L,) oluşturmuştur. Ülkemizde standart tescilli karadut çeşidi 
olmadığından dolayı çalışmada kontrol bitkisi kullanılmamıştır. Bu genotiplere ait meyve 
örneklerinin tamamı olgunlaşma zamanları dikkate alınarak 2015 -2016 sezonlarında Haziran ve 
Temmuz ayı içinde yerinde alınmıştır. Meyve örnekleri sağlıklı ağaçlardan seçilmiştir. Laboratuvar 
çalışmaları, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bahçe Bitkileri 
Bölümü Fizyoloji Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, belirlenen dut türlerinin 
genotipleri temsilen seçilen ağaçlarından homojen bir şekilde 30 adet olgunlaşmış meyve örneği 
alınmıştır. Her grupta 10 meyvenin bulunduğu 3 tekerrürlü olarak yapılmıştır. Bu kapsamda meyve 
ağırlığı (g), meyve eni ve boyu, meyve sap uzunluğu (mm), suda çözünen kuru madde SÇKM (Brix), 
pH, titre edilebilir asitlik TEA parametreleri yapılmıştır. 
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Metot 
Çalışmada, belirlenen dut genotipleri temsilen seçilen ağaçlarından homojen bir şekilde 30 adet 
olgunlaşmış meyve örneği alınmıştır. Bu örnekten her yinelemede 10 meyve olacak şekilde üç 
yinelemeli olarak aşağıda belirtilen ölçüm, tartım ve analizler yapılmıştır. 
Meyve Ağırlığı (g): Genotiplerden alınan 30 adet meyvenin her biri 0,1 g duyarlı terazide tartılması 
ve ortalamasının alınarak belirlenmiştir. Meyve ağırlıkları 0.001 g hassasiyetteki terazide tartılması 
ile belirlenmiştir. (Güleryüz, 1977; Ercişli, 1996; Orhan,2009). 
Meyve eni ve boyu (mm), meyve sap uzunluğu: Meyve eni, meyve boyu ve meyve sapı uzunlukları 
0.05 mm duyarlı milimetrik dijital kumpas ile ölçülmüştür. Ortalama değerler tüm ölçüm değerlerinin 
meyve sayısına bölünmesi ile hesaplanmıştır. (Güleryüz, 1977; Ercişli, 1996;Orhan, 2009). 
Suda Çözünen Kuru Madde (SÇKM): Meyve suyunda SÇKM miktarı, el refraktometresi ile 
ölçülmüş ve ortalamaları alınmıştır (Orhan, 2009). 
pH Tayini: Meyve suyu pH’sı, sıkılan meyve suyunda dijital pH metre kullanılarak belirlenmiştir. 
(Cemeroglu, 1992). 
Titre edilebilir asitlik: SÇKM okunmasında kullanılan usare örneğinden 10 ml meyve suyu alınarak 
100 ml’ye tamamlanmış ve 0,1 N NaOH ile titrasyon yapılmış ve elde edilen sonuçlar aşağıdaki 
formülden yararlanılarak % titrasyon asitliği (malik asit) cinsinden hesaplanmıştır. 
Asitlik formülü: 0,07xharcanan NaOH miktarı x 20 x faktör (0,963). (Altan, 1989, Ağca ve Ilgın 
2017). 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Seleksiyonla elde edilen karadut genotiplerinin meyve özelliklerine ait pomolojik analizler Çizelge 
2’de verilmiştir.  
 
Meyve Ağırlığı (g): Dut ıslahında ve yetiştiriciliğinde en önemli özelliklerden birisi meyve ağırlığıdır 
(Chang, 2008; Keskin, 2016). Araştırmada, incelenen popülasyonlarda meyve ağırlığı yönünden dut 
genotipleri arasında farklı ve yüksek varyasyonlar tespit edilmiş ve elde edilen veriler incelendiğinde 
karadut genotipleri arasındaki farklılıkların % 5 seviyesinde istatistiki öneme sahip olduğu 
belirlenmiştir. Araştırmada ümitvar olarak seçilen genotiplerde meyve ağırlığı 3,54 g (46-10)- 8,03 g 
(KL-15) arasında bulunmuştur (Çizelge 2). Önceki yıllarda yapılan çalışmalar incelendiğinde, İslam 
ve ark., ( 2004) Şebinkarahisar’da yaptıkları çalışmada, yerel dut genotiplerin meyve ağırlığının 2,12- 
4,72 gr arasında değiştiği bildirmişlerdir. İspir ve Pazaryolu ilçelerinde yetiştirilen dutların 
seleksiyonu üzerinde çalışan Erdoğan (2003), seçilen tiplerin meyve ağırlığını 2.35-5.76 g, Malatya, 
Elâzığ, Erzincan ve Tunceli illerine bağlı bazı ilçelerde yetiştirilen dutlar üzerinde çalışan Aslan 
(1998) ise meyve ağırlığını 1.46-2.32g olarak belirlemiştir. Yılmaz ve ark., (2012) Malatya’da 
yaptıkları çalışmada ortalama meyve ağırlığını 0,66-3,07g arasında, Erdoğan ve Çakmakçı (2006) 1,4 
g-2,2 g arasında belirlemiştir. Antakya ve yöresinde incelenen dut genotiplerde meyve ağırlığı 1,13-
4,25 gr arasında (Polat 2004); Van ilinde yapılan seleksiyon çalışmalarında, dutlarda 1,38- 3,08 gr 
arasında (Çam ve Türkoğlu 2004); Adana ili ve çevre illerinde seçilen genotiplerde 2,96-6,42 g 
arasında (Burğut ve Türemiş 2006).  Keskin 2016, Gümüşhane’de yaptıkları çalışmada ise 1,92 g-
5,27 g arasında bulunmuştur. Araştırmamızda seçilen dut genotiplerinin meyve ağırlık değerleri ile 
ülkemizin farklı yerlerinde yürütülen çalışmalarla karşılaştırıldığımızda, elde ettiğimiz verilerin bazı 
çalışmalara göre yüksek, bazı çalışmalarla benzer, bazı çalışmalara göre ise daha düşük değerler 

92



 

Year 3 (2019)   Vol:11                                             Issued in OCTOBER, 2019                                            www.ejons.co.uk 
 

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

gösterdiği görülmektedir. Bu durumun, farklı bölgelerde, farklı ekolojik koşullarda ve farklı türler 
üzerinde çalışmanın doğal bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz. 
 
Meyve Eni ve Boyu (mm): Araştırmada ümitvar olarak seçilen genotiplerde meyve eni, 13.64 – 
20,38 arasında olduğu saptanmıştır. Meyve boyu ise 23,36–30,86 mm arasında değişim gösterdiği 
belirlenmiştir. (Çizelge 2). Meyve eni, en geniş olarak KL-01 (20,38 mm) ve KL-07 (19,11 mm) en 
dar olarak KL-03 (13.44 mm) tiplerinde ölçülmüştür. Meyve boyu yönünden ise KL-15 (30.86mm) 
ve 46-01 (27,38 mm) tipleri en uzun olarak saptanırken, 46-06 tipi en düşük (23,36 mm) değer 
vermiştir. Keskin (2016), Gümüşhane’de yaptığı bir çalışmada seçilen genotiplerde ortalama meyve 
eni 11,25-17,37 mm, meyve boyu ise 17,84-28,77 mm arasında değişim göstermiştir.  İslam ve 
ark.(2004), yetiştirilen mahalli dut çeşitlerinin pomolojik özelliklerini saptadıkları bir çalışmada, 
genotiplerde meyve eninin 13.7-20.0 mm, meyve boyunu 22.6-32.6 mm; Güneş ve Çekiç (2004), 
Tokat yöresinde yaprakları çalışmada, meyve çapını kara dutta 17.02-20.53 mm, mor dutta 14.90-
22.36 mm ve beyaz dutta 15.32-21.28 mm, meyve boyunu ise sırasıyla 21.21-26.11 mm, 23.93-35.18 
mm, 25.75-34.85 mm olarak belirlemişlerdir. Erdoğan ve Çakmakçı (2006) inceledikleri dut 
genotiplerinin meyve çapı ve uzunluk değerlerini sırası ile 10,4-12,9 mm ve 19,1-28,2 mm arasında 
değiştiğini bildirmişlerdir. Diğer bir çalışmada ise Adana ilinde seçilen genotiplerde meyve eni 1,50-
2,10 cm, meyve boyu ise 2,20-3,43 cm arasında değişim göstermiştir (Burğut ve Türemiş 2006). 
Başka bir çalışmada, Uzun ve Bayır (2009) meyve eninin 13.5-19.6 mm ve meyve uzunluğunun ise 
20.9-25.4 arasında olduğunu belirlemişlerdir.  Bizim çalışmamızda seçilen genotiplerin meyve eni ve 
boyu, Keskin 2016, Erdoğan ve Çakmakçı (2006), Orhan (2009), Uzun ve Bayır (2009)  ve  Koyuncu 
ve ark., (2004)’dan yüksek, Burğut ve Türemiş (2006) ve Çekic (2004) ile benzer bulunmuştur. 
 
 
Meyve Sap Uzunluğu ve Kalınlığı (mm): Araştırmada ümitvar olarak seçilen genotiplerde meyve 
sapı uzunluğu 2,37 mm (KL-05) ile 4,51 mm (KL-08) arasında değişim gösterdiği tespit edilmiştir. 
Meyve sap kalınlığı ise 1,40 mm (KL-03) ile 4,10 mm (KL-07) mm arasında olduğu belirlenmiştir 
(Çizelge 2). Keskin (2016), Gümüşhane’de yaptığı bir çalışmada seçilen genotiplerde meyse sap 
uzunluğunun 5,49-13,17 mm, arasında değişim gösterdiği belirlemiştir. Erdoğan (2003) tarafından, 
Erzurum ilinde yetişen dutlar üzerinde yürütülen seleksiyon çalışmasında, dut genotipinde 2,60 mm 
ile 15,20 mm arasında meyve sap uzunluğuna sahip olduklarını bildirmiştir.  Bizim çalışmamızda da 
meyve sap uzunluklarının genotiplere göre değiştiği belirlenmiş olup önceki yıllarda yapılan 
çalışmalarla benzer sonuçlar elde edilmiştir. 
 
Suda Çözünen Kuru Madde (SÇKM) (%): Ülkemizde dut yetiştiriciliğinde genel olarak pekmez, 
pestil ve sucuk gibi ürünlere işlenmekte ve üreticiler ticari olarak gelir elde etmektedir. Özellikle dut 
meyvesinin işleme sürecinde meyvelerin sahip olduğu suda çözünen kuru madde (SÇKM) değeri çok 
büyük önem arz etmektedir. Dut yetiştiriciliğinde SÇKM üzerine genotip, çeşit, tür ve ekolojik 
koşullar büyük oranda etkili olmaktadır (Ercişli, 1996). Araştırmada ümitvar genotiplerin suda 
çözünür kuru madde içerikleri %14,00 (KL-04 ve KL-11) ile %20,00 (KL-15) değerleri arasında 
olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 2). Önceki yıllarda yapılan çalışmalar incelendiğinde,  farklı 
araştırmacılar tarafından farklı bölgelerde incelenen dut genotiplerinde suda çözünen kuru madde 
miktarını Keskin (2016) %13,2-23,1, İslam ve ark., 2004, %15.3-23.8, Güneş ve Çekiç (2004); 
%18.0-19.4; Uzun ve Bayır (2009) %15.6- 17.6 arasında olduklarını belirlemişlerdir. Antakya ve 
civarında incelenen Beyrudi, Hatuni, Yabani ve Şami dut genotiplerinde SÇKM içeriklerinin % 
13,73-16,01 değerleri arasında değiştiği saptanmıştır (Polat, 2004). Karadeniz ve Şişman (2004), 
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Karadeniz bölgesinde yaptıkları seleksiyon çalışmasında dut genotiplerinin ortalama SÇKM’ 
değerini %16,1 olarak belirlemiştir. Burğut ve Türemiş (2006), Adana ve çevre illerden seçilen dut 
genotiplerinde SÇKM miktarını % 9,30-26,2 arasında belirlemişlerdir. Japonya’da dut gen kaynakları 
üzerinde yürütülen bir çalışmada, 260 dut genotipinde meyvelerin SÇKM içeriklerinin % 6,6-20,8 
arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir (Machii ve ark., 2001). Snapyan ve ark., (1981), dut 
genotipleri üzerinde yaptıkları bir çalışmada toplam kuru madde miktarını % 21,5 olarak 
saptamışlardır. Bizim çalışmamızda da SÇKM miktarının genotiplere göre değiştiği belirlenmiş olup 
önceki yıllarda yapılan bazı çalışmalardan yüksek, bazı çalışmalara ise benzer sonuçlar elde 
edilmiştir. 
 
pH Değerleri ve Titre Edilebilir Asitlik (%): Araştırmada ümitvar olarak seçilen genotiplerde 
ortalama meyve suyundaki pH değeri 2,65 (KL-04) ile 3,54 ( KL-09) ve toplam asitlik değeri %1,75 
(KL-03) ile %3,51 (KL-10) malik asidi değerleri arasında değişim gösterdiği tespit edilmiştir (Çizelge 
2). Önceki yılarda yapılan çalışmalar incelendiğinde, farklı araştırmacıların farklı bölgelerde 
inceledikleri dut genotiplerde meyve suyu pH değerlerini Keskin (2016),  5,67 16) ile 6,59 arasında, 
Gündoğdu ve ark., (2012) 3.25-5,22   arsında,  Orhan (2009), 3,30 ile 5,89 arasında, Burgut ve 
Türemiş (2006), 2,29-6,21 arasında, Bakkalbaşı ve ark., (2004) % 1,07-2,87, Özdemir ve Topuz 
(1998), % 0,2-2.4,  Çam (2000), 5,6-7,4, Erdoğan (2003), 3,64-6,05 değerleri arasında değiştiğini 
tespit etmişlerdir. Araştırmamızda seçilen genotiplerin meyve suyu pH değerleri diğer araştırmalarda 
bulunan verilerden düşük değerler gösterdiği belirlenmiştir. Toplam asit üzerine yapılan çalışmalar 
incelendiğinde, Keskin (2016) (% g) 0,02 ile 0,07, İslam ve ark., (2004), %1.21- 2.17; Uzun ve Bayır 
(2009) %1.94-2.23, Snapyan ve ark., (1981) %0,59 değerleri arasında yer aldığını bildirmişlerdir.  Bu 
çalışmadaki genotiplerde belirlenen asitlik değerlerinin önceki yıllarda yapılan çalışmadan Toplam 
asitlik değerleri bakımından yukarıdaki çalışmalar da bildirilen değerlerinden daha yüksek bulunmuş 
ve bazı farklılıklar olduğu ve bu farklılıkların ise ekolojik ve bölgesel farklılıklardan kaynaklandığı 
düşünülmektedir 

 

SONUÇ  

Anadolu pek çok meyve türünün anavatanı olduğu gibi, dutun da anavatanıdır. Ancak ülkemizde 
meyveleri için ticari anlamda dut yetiştiriciliği yok denecek kadar azdır. Buna karsın ipek böceği 
yönünden ve insan sağlığı açısından dut ağacına önem verilmekte ve bu amaçla yerli ve yabancı dut 
tipleri selekte edilerek üretim yapılmaktadır. Dünyada ve Ülkemizde dut konusunda yeterince çalışma 
yapılmadığı görülmektedir. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ili ve merkez ilçelerinde bulunan karadut 
genotiplerinin pomolojik özelliklerinin belirlenmesi ile ilk kez bu seleksiyon çalışmasının yürütülerek 
bölgedeki mevcut karadut genotipler hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Sonuç olarak, Karadut 
genotiplerinin pomolojik özelliklerin belirlenmesi amacıyla yapılan analizlerden elde edilen bazı 
sonuçlar önceki çalışmalardan farklılık göstermekte iken bazı sonuçlar paralellik göstermektedir. 
Özellikle seçilen 15 karadut genotipi arasında istatistiksel açıdan farklılıkların olduğu görülmüştür. 
Araştırmada seçilen genotiplerin ortalama meyve ağırlıkları ve SÇKM bakımından değerli 
bulunmuştur.  Bu durumun sebebinin ise çalışmada incelenen genotiplerin farklı çevre şartlarında 
bulundukları ve genotipik yönden birbirinde farklı olması söylenebilir. Kahramanmaraş bölgesi ile 
ilgili elde bu veriler bölgenin karadut yetiştiriciliği için uygun olduğu ve önemli potansiyele sahip 
olduğu belirlenmiştir. Ancak, çalışmada yapılan değerlendirmeler sonucu Kahramanmaraş ili ve 
çevresindeki ağaçların bahçe içinde dağınık yada sınır ağaçları seklinde bulunduğu ve bakımsız 
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olduğu, gübreleme, ilaçlama, sulama gibi kültürel tedbirlerin alınmadığı, toplanan meyvelerin aile 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sofralık olarak kullanıldığı, sadece ihtiyaç fazlasının sepetler 
içerisinde pazarlarda satıldığı ve ticari dut üretiminin yapılmadığı saptanmıştır. Bu sebepten dolayı 
bölgede kapama dut bahçelerinin kurulmasının sağlanması, mevcut karadut genotiplerinden daha 
kaliteli meyve almak için kültürel işlemlerin üreticilere anlatılması, sertifikalı fidan sağlanması ve 
üreticilere bu konuda öncü olunması gerektiği inancındayız. Karadutun üreticilere ekonomik olarak 
gelir elde edilebilecek alternatif bir ürün olarak tanıtılabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda 
seleksiyon çalışmaların devam edilmesi ve tescil çalışmasının tamamlanmasıyla ülkemize yeni 
standart dut çeşitler kazandırılması gerekmektedir. Özellikle ıslah çalışmaları bakımından seçilen 
genotiplerinin insitu (yerinde) veya exsitu (ortam dışı) koruma altına alınması büyük önem 
taşımaktadır.  
 

TEŞEKKÜR 
Bu çalışmayı destekleyen T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü (Proje No: TAGEM/BBAD/14/A08/P10/02)’ne teşekkür ederiz. 
 
 
 
Çizelge-2 Seçilmiş karadut genotiplerinin pomolojik özellikleri 
 

Genotip 
No 

Meyve 
Yaş 

Ağırlığı 
(gr) 

Meyve 
Uzunluğu 

(mm) 

Meyve 
Eni 

(mm) 

Meyve Sapı 
Uzunluğu 

(mm) 

Meyve 
Sapı 

Kalınlığı 
(mm) 

pH T.E.A 
(%) 

SÇKM 
(Brix) 

KL-01 5,81bc 27,38b 20,38a 3,63e 1,56k 3,31d 2,02j 18.5b 
KL -02 5,96b 25,01e 16,40efg 3,82d 2,15fg 3,78ab 1,86k 18.5b 
KL -03 5,70cd 24,91ef 13,64j 3,96d 1,40l 3,77ab 1,72l 17d 

KL -04 5,15e 25,05e 17,64d 2,41h 1,96ı 2,65h 1,95j 14g 
KL -05 4,81f 26,21cd 18,19cd 2,36h 1,85j 3,01f 2,11ı 15f 
KL -06 3,62ı 23,36g 15,79fgh 3,57e 3,49b 2,81g 3,12b 14.5fg 

KL -07 5,75bc 27,24bc 19,11b 4,34b 4,10a 3,36cd 3,08b 16e 
KL -08 4,51g 26,14d 16,81e 4,51a 2,05ghı 3,43c 2,28gh 17d 

KL -09 5,50d 25,18de 17,88cd 2,37h 2,03hı 3,84a 2,41ef 17.5cd 
KL -10 3,28j 23,92fg 16,45ef 4,21bc 2,24f 3,17e 3,51a 15f 
KL -11 3,72ı 22,27h 14,59ı 2,92g 2,12gh 3,35cd 2,88c 14g 

KL -12 5,87bc 25,62de 18,55bc 3,28f 3,40b 3,83a 2,21h 18bc 
KL -13 5,27e 25,15de 15,58h 3,24f 2,58d 3,67b 2,68d 15f 

KL -14 4,23h 24,64ef 15,75gh 4,11c 2,38e 3,75ab 2,44e 14g 
KL -15 8,03a 30,86a 17,97cd 4,33b 2,93c 3,35cd 2,33fg 20a 

D0.05 0,22** 1.05** 0,70** 0,15** 0,10** 0.11** 0.81** 0.53** 
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ÖZET 

Twitter, günde 500 milyon tweet yayınlayan 319 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip olan en popüler 

sosyal medya platformlarından biridir. Bu popülerlik Twitter'ı meşru kullanıcıları kimlik avı yapmak 

veya kötü amaçlı yazılımlar yaymak, tweet'lerde paylaşılan URL'leri kullanarak reklam vermek, 

meşru kullanıcıları takip etmek ve dikkatlerini çekmek, cinsel içerikli haberleri yaymak için trend 

olan konuları ele almak gibi nedenlerle Twitter'i kullanan spam göndericilerin dikkatini çekmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, Twitter’da bot tespiti için kullanılan veri madenciliği yöntemlerinin en 

doğruluğu yüksek olanın belirtmektedir. Makalede, Twitter bot tespitinin özellikleri sunulmuştur. 

Ayrıca, literatürde sıkça kullanılan veri madenciliği yöntemleri: karar ağaçları, lojistik regresyon, 

Naive Bayes, Random forest sınıflandırma ve k Means kümeleme algoritmaların kullanarak 

Twitter’da bot tespiti yapılmaktadır. Hesap ve tweet üzerinden sınıflandırma doğruluğun yükseltmek 

için sınıflandırma algoritmaları ile SMOTE ve Resample teknikleri kullanmaktadır. Sonuç olarak 

kullanılan yöntemlerinin doğruluğu kategorize edilerek tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: bot, Twitter, veri madenciliği, karar ağacı, sinir ağları, lojistik regresyon, 

random forest, Naive Bayes, k means, SMOTE, Resample 

 

DETECTION OF BOTS USING DATA MINING METHODS IN TWITTER 

 

ABSTRACT 

Twitter is one of the most popular social media platforms with 319 million monthly active users that 

publish 500 million tweets per day.  This popularity has caused Twitter to legitimate users, such as 

phishing or spreading malware, advertising using shared URLs in tweets, following legitimate users 

and attracting attention, and addressing trending topics to spread venereal content. The aim of this 

study is to identify the most accurate data mining methods used for bot detection on Twitter. In this 

article, features of Twitter bot detection are presented. In addition, data mining methods commonly 

used in the literature: decision trees, logistic regression, Naive Bayes, Random forest classification 

and k Means clustering algorithms are used to detect bot on Twitter. It uses SMOTE and Resample 

techniques with classification algorithms to improve the accuracy of classification through Account-

based  and tweet-based. As a result, the accuracy of the methods used was categorized and discussed. 

Keywords: bot, Twitter, data mining, decision tree, neural networks, logistic regression, random 

forest, Naive Bayes, k means, SMOTE, Resample 
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1. GİRİŞ 

Bot, robot'un kısaltılmış haliyle tanımlanan, bilgisayar veya yazılımlar üzerinde herhangi bir 

aktiviteyi yerine getirmekten sorumlu olan otomatik çalışan yazılımlardır. Botların aracılık ettiği 

çevrimiçi manipülasyon raporları politik konuşmayı [1], sahte haberleri [2], komplo teorilerini [3], 

borsa manipülasyonunu [4], insanların sağlığını [5], propaganda [6] ve bazı nadir durumlarda 

kullanılmıştır [7].  

Botlar ayrıca siber güvenlik araştırma topluluğunun da ilgisini çekti: Bazen, büyük grup botlar, 

Twitter'da da gösterildiği gibi, siber saldırıları ve diğer siber güvenlik tehditlerini dağıtmak için 

kullanılan geleneksel botnet'lere benzer şekilde komuta-kontrol tarzında sahnelerin arkasında hareket 

eden, bot ustası olarak adlandırılan aynı varlık tarafından kontrol edilmektedir [8]. 

Bot tespitinde yapılan çok iş, sosyal medya verilerine kapsamlı erişim olduğunu varsaymaktadır. 

Örneğin, Wang ve ark. büyük ölçekli davranışsal anomalileri tanımlamak için kümeleme tekniklerini 

kullanmışlardır [9], diğer yazarlar ise bazı platformların tüm hesaplarını ve insanlardan ayrı botları 

analiz etmek için denetlenen öğrenmeyi kullandı [10]. Bazıları, örneğin SybilRank [11] veya 

Facebook Immune System [12] gibi uygulamaların etkinliğini gösteren çalışmalar yayınlanmıştır. 

Sınırsız veri erişiminin sınırlandırılmasını önlemek için, diğer teknikler daha küçük kullanıcı etkinliği 

örnekleri ve daha az etiketli bot ve insan kullanıcı örnekleri gerektirecek şekilde tasarlanmıştır. Böyle 

bir eğilimin örnekleri arasında, Chu ve arkadaşlarının [13] önerdiği sınıflandırma sistemi, Wang ve 

arkadaşlarının [9] tasarladığı kalabalığın kaynağına dayanan sistem, Clark ve arkadaşları [14] 

tarafından sunulan NLP'ye dayalı tespit teknikleri ve BotOrNot [15]. 

Şu anda Twitter'da 319 milyon aylık aktif kullanıcı olmaktadır. [16] University of Southern California 

ve Indiana University'den yapılan araştırmalara dayanarak bunların% 15'ine varan botlar. Bu, kabaca 

48 milyon hesabın insanlar değil, botlar olduğu anlamına gelmektedir. 

Bu makale akışı: Bölüm 2 literatür incelemesi, Bölüm 3’te Kullanılan veriseti, bot tespitinde yapılan 

deneysel sonuçlar ise 4 Bölümde ve son olarak 5 Bölümde sonuç ve öneriler verilmektedir. 

 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Literatürde geçen Twitter’da bot algılama çalışmaları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 1. Literatürde Geçen Twitter’da Bot Tespit Etme Çalışmaları 

Çalışma Teknik Metod Veri seti 

Deep neural 

networks for bot 

detection. 

Sneha Kudugunta, 

Emilio Ferrara 

(2018) 

Derin sinir 

ağları 

Hesap üzerinden: 

SMOTE  

Cresci ve 

işbirlikçilerinin veri 

seti (2017) 8386 

kullanıcı hesapları ve 

11,834,866 tweetler  

Tweet üzerinden:  

LSTM 

İdentifikatsiya botov 

v sotsialnyh setyah 

na baze tehnologiy 

intellektualnogo 

analiza dannyh.  

А.О. Evseeva,  R.İ. 

Gumerova,  А.S. 

Veri 

madenciliği 

Hesap üzerinden: 

1. Sinir ağları 

2. Karar ağacı 

3. Lojistik regresyon 

200 kullanıcı hesabı 

içerisinde 50 kullanıcı 

bot 

Tweet üzerinden: - 
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Katasev,  А.P. 

Kirpiçnikov (2017) 

Empirical Evaluation 

and New Design for 

Fighting Evolving 

Twitter Spammers.  

C. Yang, R. 

Harkreader, G. Gu 

(2011) 

Makine 

öğrenmesi 

Hesap üzerinden: - 

 

500.000 Twitter 

hesabı ve 14 

milyondan fazla tweet 

içeren büyük bir veri Tweet üzerinden: 

1. Google Güvenli 

Tarama (GSB) 

2. URL honeypot 

Detecting 

Automation of 

Twitter Accounts: 

Are You a Human, 

Bot, or Cyborg? 

Z.Chu, S. 

Gianvecchio, H. 

Wang, S. Member 

(2012) 

Makine 

öğrenmesi 

Hesap üzerinden: 

Depth-First Search 

(DFS) 

Twitter'dan toplam 

512.407 kullanıcı veri 

seti 

Tweet üzerinden: - 

Online Human-Bot 

Interactions: 

Detection, 

Estimation, and 

Characterization.  

O.Varol, E. Ferrara, 

C.A. Davis, F. 

Menczer, A. 

Flammini 

Makine 

öğrenmesi 

Hesap üzewrinden:  

K-Means  

Twitter'dan toplam 14 

miliyon kullanıcı veri 

seti 

Tweet üzerinden: - 

Measuring bot and 

human behavioral 

dynamics. 

I.Pozzana, E.Ferrara 

(2018) 

Veri 

madenciliği 

Hesap üzerinden: 

1. Karar ağacı 

2. Ekstra ağaçı 

3. Random Forests 

4. k En Yakın 

Komşular 

380.000 heap  

16 milyon tweet 

Tweet üzerinden:  

1. Karar ağacı 

2. Ekstra ağaçı 

3. Random Forests 

4. k En Yakın 

Komşular 

Tablo 1’de görüldüğü gibi en çok kullanılan veri madenciliği yöntemlerinin kullanarak, bir sonraki 

bölümde bot tespiti yapılmaktadır. 
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SMOTE ve LSTM tekniklerin kullanarak, Kudugunta ve Ferrara çalışmasında dengesiz veri seti 

üzerinden bot tespiti yapılmıştır [17]. Hesap üzerinden SMOTE tekniğin kullanarak 99,81% ve tweet 

üzerinden LSTM tekniğin kullanarak 96,33% yüksek doğruluğu elde etmişlerdir. Diğer bir O.Varol 

ve arkadaşlarının çalışmasında 14 milyon kullanıcı üzerinden normal ve bot kullanıcıların tespit 

etmişlerdir. K- means algoritmasın kullanarak yüksek 94% doğruluğu elde etmişlerdir [18]. Aynı 

doğruluğu elde eden, I.Pozzana ve E.Ferrara çalışmasında karar ağacı, ekstra ağaç, random forest, k- 

means algoritmaların kullanarak bot tespiti yapılmıştır [19]. А.О. Evseeva ve arkadaşlarının 

çalışmasında ise veri madenciliği yöntemlerin kullanarak bot tespiti yapılmıştır. Karar ağacı, lojistik 

regresyon ve sinir ağları yöntemlerinin hata yüzdelerin karşılaştırıp, en iyi yöntem olarak sinir ağların 

belirtmişlerdir [20]. 

Bu çalışmada, liteatürde çok kullanılan veri madenciliği yöntemleri: karar ağacı, lojistik regresyon, 

Naive Bayes sınıflandırma ve k-means kümeleme algoritmaların kullanarak bot tespiti yapılmaktadır. 

Ayrıca, deneysel sonuçları daha da iyileştirmek için veri madenciliği yöntemleri ile birlikte hesap 

üzerinden SMOTE ve tweet üzerinden Resample tekniklerin kullanılmaktadır. 

 

3.  DATASET 

Çalışmalarımızda kullanılan veri seti, Cresci ve işbirlikçilerinin [21] tamamen yeni bir bot verilerin 

içeren verisetidir. Tüm bu verilerden traditional_spambots1 klasöründen 998 bot kullanıcı hesabı ve 

genuine_accounts klasöründen 3472 normal kullanıcı hesabını, toplamda 4470 kullanıcı hesabın 

kullanacağız. Ayrıca, aynı sayıda traditional_spambots1 klasöründen 998 bot tweet hesabı ve 

genuine_accounts klasöründen 3472 normal tweet hesabını, toplamda 4470 tweet hesabın elde 

edilmektedir. 

Birçok yerleşik teknik çok sayıda özellik kullanmasına rağmen ([15], örneğin 1500'ün üzerinde 

özellik kullanır), son zamanlarda yapılan araştırma [22,23], asgari sayıda özellik kullanılarak benzer 

yüksek performans elde edilebileceğini göstermektedir. Hesap düzeyinde bot tespiti için Tablo 2’de 

gösterilen aşağıdaki özellikleri kullanılmaktadır: 

Tablo 2. Hesap Düzeyinde Bot Tespitinde Kullanılan Özellikler 

Özellikler Açıklama 

Statuses Count Hesabın toplam Durum Sayısı 

Followers Count Hesabın toplam Takip Sayısı 

Friends Count Hesabın toplam Arkadaşlar Sayısı 

Favorites Count Hesabın toplam Sık Kullanılanlar 

(favori) Sayısı 

Listed Count Hesabın toplam Listelenen Sayım 

Default Profile Hesabın Varsayılan Profili 
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Tweet düzeyinde bot tespiti için Tablo 3’te gösterilen aşağıdaki özellikleri kullanılmaktadır 

 

Tablo 3. Tweet Düzeyinde Bot Tespitinde Kullanılan Özellikler 

Özellikler Açıklama 

Retweet Count Tweet'in toplam retweet sayısı 

Reply Count Tweet'in aldığı yanıt sayısı 

Favorite Count Tweet'in toplam favori sayısı 

Number of Hashtags Tweet'in toplam hashtag sayısı 

Number of Mentions Tweet'in toplam sayısı 

 

3.1. Verileri Temizleme  

Yöntemleri hesaplar ve tweetler üzerinde eğitmeden önce, her tweet'ten verileri önceden 

hazırlanmaktadır. 

• Araştırmamıza gereksiz sütünleri silinmektedir.  

• Hashtag'lerin, URL'lerin, sayıların ve kullanıcının sözlerinin oluşumunu “<hashtag>”, “<url>”, 

“<number>” veya ‘<user>” etiketleriyle değiştirilmektedir. 

• Benzer şekilde, ortak emojiler belirli etiketlerle değiştirilmektedir. (ör. “<Smile>”, “<heart>”, 

“<lolface>”, “<neutralface>” veya “<angryface>”). 

• Büyük harflerle yazılmış kelimeler veya tekrarlanan 2'den fazla harf içeren kelimeler için, 

kelimenin oluşumundan sonra yerleştirilen bir etiket. Örneğin, “HAPPY” kelimesi “happy” ve 

“<allcaps>” olmak üzere iki belirteçle değiştirilmektedir.. 

• Tüm belirteçler küçük harfe dönüştürülmektedir. 

• Tüm tekrarlanan veriler alınmaktadır. 

 

4.  DENEYSEL SONUÇLAR 

Önerilen yöntemde elde edilmiş etiketli veriler Karar ağaçları [24], Lojistik regresyon [25], Navie 

Bayes [26] sınıflandırma ve k-Means kümeleme algoritması [27] ile ayrı ayrı öğretilerek tespiti 

yapılmıştır. Bu işlem için Weka kullanılmıştır. 

Elde edilmiş sonuçlar aşağıdaki Tablo 4’de verilmiştir., 
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Тablo 4. Twitter’da Bot Tespiti Yöntemlerin Doğruluk Tablosu 

Algoritma Doğruluk (%) 

Hesap üzerinden Tweet üzerinden 

Karar ağacı 99,821 

 

Normal-3 yanlış 

Bot-5yanlış 

97,4938 

 

Normal-89 yanlış 

Bot-23 yanlış 

Lojistik regresyon 96,8897 

 

Normal-40 yanlış 

Bot-99 yanlış 

97,5386 

 

Normal-87 yanlış 

Tweet-23 yanlış 

Naive Bayes 96,0617 Normal-173 

yanlış 

Bot-5 yanlış 

96,7554 Normal-122 yanlış 

Tweet-23 yanlış 

k Means 98,53 Normal - 30 

Bot-7 yanlış 

97,1134 Normal-106 yanlış 

Bot-23 

Veri setimizi weka programının karar ağacı sınıflandırılmasın kullanarak uyguladığımızda hesap 

üzerinden 99.821, tweet üzerinden 97.4938 olan yüksek doğruluğu elde ettik. Karar ağacı algoritması 

hesap üzerinden sadece 3 kullanıcıyı yanlış bot olarak tespit etti. Aynı sayıda olan tweet üzerinden 

89 tweetleri yanlış bot olarak tespit edilmiştir.   

Diğer sınıflandırma algoritması lojistik regresyon kullanarak uyguladığımızda hesap üzerinden 

99.8897, tweet üzerinden 97.5836 olan yüksek doğruluğu elde ettik. Lojistik regresyon sınıflandırma 

algoritması hesap üzerinden 99 bot kullanıcıları yanlış normal kullanıcı olarak, tweet üzerinden 23 

bot tweetleri normal olarak yanlış tespit etti.   

Sınıflandırma algoritmalarından son kullandığımız Naive Bayes sınıflandırılmasın kullandığımızda 

hesap üzerinden 96.0617, tweet üzerinden 96.7554 olan doğruluğu elde ettik. Naive Bayes 

algoritması hesap üzerinden 178 kullanıcıyı yanlış tespit etti ve aynı sayıda olan tweet üzerinden 155 

tweetleri yanlış sınıflandırmıştır. 

Sınıflandırma algoritmaları ile birlikte k means kümeleme algoritmasın kullanarak uyguladığımızda 

hesap üzerinden 98.53, tweet üzerinden 97.1134 olan yüksek doğruluğu elde ettik. K means 

kümeleme algoritması hesap üzerinden 37 kullanıcıyı yanlış tespit etti ve aynı sayıda olan tweet 

üzerinden 129 tweetleri yanlış sınıflandırmıştır. 

4.1. Hesap Üzerinden SMOTE ile Sınıflandırma 

Bölüm 3'te sunulduğu gibi, çok az veya hiç veri işleme gerektirmeyen az sayıda yorumlanabilir 

özellik kullanıyoruz. Bu, Bölüm 4'te sıralanan çok sayıda kullanıma hazır klasik veri madenciliği 

yaklaşımını kullanmamızı sağlar. 

Çalışmamızda, bu yaklaşımların çoğunun % 90'ın üzerinde tatmin edici bir performansa sahip 

olduğunu bulduk. Bunlardan en başarılı olanı % 99.821 oranında bir doğruluk sağlayan Karar ağacına 

dayanıyor. 

Bununla birlikte, veri setini aşırı örnekleme teknikleriyle, özellikle de sentetik azınlık aşırı örnekleme 

tekniği (SMOTE) ile dengeleyerek önemli performans kazanımları gözlemlenmiştir [28]. SMOTE 

algoritması, azınlık örneklerinin (örneğin, daha az sayıda etiketlenmiş veri noktasına sahip olan sınıf) 

özellik alanını temel alan örnekler oluşturur ve birçok alanda başarıyla görülen güçlü bir yöntemdir 

[29].  
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SMOTE yöntemin dengesiz hesap üzerinden veri setimize uyguladığımızda 1996 bot, 3471 normal 

kullanıcılar elde ederek sınıflandırılmıştır. Sonuçları aşağıdaki Tablo 5’te verilmektedir. 

Тablo 5. Hesap Üzerinden Sınıflandırmasının Doğruluk Tablosu 

Algoritma Doğruluk (%) 

Hesap üzerinden 

Karar ağacı + SMOTE 99,872 

 

Normal-2 yanlış 

Bot-5 yanlış 

Lojistik regresyon + 

SMOTE 

99,2135 

 

Normal-26 yanlış 

Bot-17 yanlış 

Naive Bayes + 

SMOTE 

96,8539 Normal-160 yanlış 

Bot-12 yanlış 

k Means 

SMOTE 

99,801 Normal- 6 

Bot-3 yanlış 

4.2. Tweet Üzerinden Resample İle Sınıflandırma 

Resample, örnekleme oranını rasyonel bir faktörle değiştirmek için enterpolasyon ve desim 

birleştirmeyi ifade eder. 

Örnekleme genellikle farklı örnekleme oranlarına sahip iki sistemi birbirine bağlamak için yapılır. İki 

sistemin ücretlerinin oranı bir tamsayıysa, örnekleme oranını değiştirmek için değerleme veya 

enterpolasyon kullanılabilir (oranın azalmasına veya artmasına bağlı olarak); Aksi takdirde, oranı 

değiştirmek için enterpolasyon ve azaltma birlikte kullanılmalıdır [30]. 

Resample yöntemin dengesiz tweet üzerinden veri setimize uyguladığımızda 1996 bot, 3471 normal 

kullanıcılar elde ederek sınıflandırılmıştır. Sonuçları aşağıdaki Tablo 6’da verilmektedir. 

 

Tablo 6. Tweet Üzerinden Sınıflandırmasının Doğruluk Tablosu 

Algoritma Doğruluk (%) 

Tweet üzerinden 

Karar ağacı + Resample 97,8742 Normal-134 yanlış 

Bot-56 yanlış 

Lojistik regresyon + 

Resample 

97,9526  Normal-87 yanlış 

Tweet-22 yanlış 

Naive Bayes + 

Resample 

97,382 Normal-178 yanlış 

Tweet-56 yanlış 

k Means + 

Resample 

99,98 Normal-1 

Bot-1 yanlış 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu yazıda, Twitter'da bot tespitinin özellikleri ve literatürde önerilen yaklaşımlar göz önünde 

bulundurularak tartışılmıştır. Ayrıca, Twitter bot algılama yaklaşımları tarafından yaygın olarak 

kullanılan Twitter'ın eski özellikleri vurgulanmıştır. Twitter'ın, bildiğimiz kadarıyla, başka 

çalışmalardan da bahsetmediğimiz bazı yeni özellikleri de sunulmaktadır. 

Bot tespitinde ekstra hiçbir yöntem kullanmadan Tablo 4’de görüldüğü üzere hesap üzerinden 99.821, 

tweet üzerinden 97.4938  başarı sağlayan karar ağacı sınıflandırma algoritmasını hesap üzerinden 

98.53, tweet üzerinden 97.1134 olan k means kümeleme algoritması takip etmiştir. Veri setinin 

boyutunun arttırılması durumunda başarım oranlarında düşüş olabileceği öngörülmektedir. En düşük 

başarım oranı ise 4470 kullanıcılı veri setinde 3471 normal kullanıcıların 173 tanesini yanlış bot 

olarak ve 998 bot kullanıcıların 5 tanesini yanlış normal kullanıcı olarak, tweet üzerinden 4470 

kullanıcılı veri setinde 3471 normal tweetlerden 122 tanesini yanlış bot olarak ve 998 bot 

kullanıcıların 23 tanesini yanlış normal kullanıcı olarak tespit eden Naive Bayes algoritması olmuştur. 

Hesap üzerinden SMOTE yöntemin kullandığımızda karar ağacı sınıflandırmasında doğruluk 0.051 

%, lojistik regresyon 2.2453 %, Naive Bayes 0.7922 %, k means 1.271 % doğruluk oranında artış 

görülmektedir. Bundan dolayı, bot tespitinde sınıflandırma yaparken, veri madenciliği yöntemleriyle 

birlikte SMOTE yönteminin kullanılması önerilmektedir. 

Tweet üzerinden Resample yöntemin kullandığımızda karar ağacı sınıflandırmasında doğruluk 

2.4862 %, lojistik regresyon 0.414 %, Naive Bayes 0.6266 %, k means 2.8666 % doğruluk oranında 

artış görülmektedir. Bundan dolayı, bot tespitinde tweet üzerinden sınıflandırma yaparken, veri 

madenciliği yöntemleriyle birlikte Resample yönteminin kullanılması önerilmektedir. 

Bu çalışma, Twitter’da bot tespiti alanında araştırma yapan araştırmacılara yol göstereceği 

öngörülmektedir. 
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ABSTRACT 
Clonal rootstocks are commonly preferred due to their abilities to obtain early fructification and 
maximum yield per unit area. In vitro techniques enable rapid and intensive propagation of rootstocks 
in laboratory conditions. In this study, propagation possibility of Weiroot 158, an important clonal 
rootstock used in cherry cultivation, was investigated using tissue culture technique. Shoot tips were 
used as explants and Murashige-Skoog (MS) was used as the nutrient media (30 g L-1 sucrose and 7 
g L-1 agar). The shoot tips were placed in the temperature and light controlled culture room after 
planting in the nutrient medium. Samples were taken for subculture once in a month. Number of 
explants, leaves and sprouting were measured every 20 days. Four different MS media were tested 
during the shoot multiplication phase. The best shoot proliferation was obtained in a media 
supplemented with 4.4 μM BAP+0.49 μM IBA+0.29 μM GA3. In addition, five different MS media 
were tested during the rooting phase. The results showed that the best rooting was obtained in nutrient 
media containing 1/2 MS + 2 mg/L IBA. 
Keywords: Weiroot 158, cherry rootstock, micropropagation, plant tissue culture, plant growth 
regulators. 

1. INTRODUCTION
Determining the appropriate rootstock and variety in the establishment of a new orchard is the most 
important factor affecting the increase in yield and quality in fruit production. The rootstocks in fruit 
growing are defined as seed and clone rootstocks according to the propagation methods. Genetic 
expansions, excessive vegetative growth and late yielding are the negative aspects of seed rootstocks 
due to the heterozygotic nature [Hartmann and Kester, 1983]. Seed rootstocks were widely used in 
fruit seedlings production for many years in Turkey. However, the superiority of clone rootstocks 
recently attracted attention; thus, the use of grafted seedlings on rootstocks has started in fruit 
production. Wild cherry (bird cherry) and Idris have been used as rootstocks for a long time in the 
cherry and sour cherry cultivation in Turkey. Wild cherry is grown in lands with fertile, deep, moist 
and well drained soils, while idris (Prunus mahaleb L.) rootstock is preferred in poor, calcareous and 
sloppy areas with less irrigation. In addition to seed rootstock, Gisela 5, Gisela 6, Maxma-14, Weiroot 
158, Tabel, SL 64 and Mazzard semi-dwarf and dwarf rootstock clones such as F 12/1 have been 
brought to Turkey for modern fruit production, and studies on production opportunities of 
aforementioned species continue in different regions. The SL 64 for calcareous soils and Gisela 5 
and Gisela 6 and Maxma-14 rootstocks for other soils are promising. Turkish Ziraat cherry, also 
known as 0900 variety which is well-known in the world composes a large part of the cherry 
production in Turkey. In addition, new cherry varieties such as Sweet Heart, Celeste, Kordia, Regina, 
North Wonder, Sunburst and Summit have recently been produced by farmers [Zainel and Hepaksoy, 
2018]. 
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The micropropagation techniques such as meristem, shoot tip and knot cultures are especially 
preferred for clonal rootstock production. The micropropagation techniques are used to obtain an 
exemplary plant in aseptic conditions, to produce more in a smaller area compared to the traditional 
method, to perform rapid propagation in a short time, to be able to produce all year round without 
being affected by seasonal changes and to allow easy production of difficult species [Bürün and 
Türkoğlu, 1996]. Basic stages of micropropagation technique are selection of plant to be explanted, 
taking plant samples, preparation stage including the planting of samples and preparation of nutrient 
media, culture stage where the explants are planted in an artificial nutrient media, propagation and 
development of shoots in a culture media, rooting and adaptation to the external environment [George 
et al., 2008]. 
Several in vitro studies have been carried out using shoots and different tissues of cherry and sour 
cherry which are the varieties of stone seed fruits. For example; Sauer [1985] cultivated 
the meristems of the top buds on young shoots of cherry rootstock, Mazzard, in MS media containing 
0.1 mg L-1 NAA and 2 mg L-1 BAP and provided the development of side shoots. Similarly, Pevalek-
Kozlina and Jelaska [1987] used shoot tips and side buds of wild cherry rootstock (Prunus avium L.) 
 in vitro production. The best shoot propagation was achieved by adding 2.2 µM BA, 2.5 µM IBA 
and 0.3 µM GA3 to the modified WPM base nutrient media. In another in vitro micrografting study, 
Özzambak and Schmidt [1991] successfully propagated the Early Burlat and Viola cherry cultivars 
and F 12/1 and 209/1 rootstock shoot tips in the MS media containing 1.0 mg L-1 BAP. Zilkah et al 
[1992] studied in vitro production of three different clones of MxM (Prunus avium x Prunus mahaleb) 
used as cherry-sour cherry rootstock in AP (Almehdi & Parfitt) nutrient media containing 0.2 mg L-

1 BA and 0.01 mg L-1 IBA. The best shoot elongation was obtained for MxM 2 clone. 
The use of clone rootstocks and the production of rootstocks by tissue culture techniques should be 
increased in order to be able to compete with the other fruit producer countries of the world. 
Therefore, in this study, shoot growth and rooting performance of Weiroot 158 rootstocks in different 
media were investigated by using tissue culture propagation technique. 

2. MATERIAL AND METHODS

2.1. Material 
The study was carried out at Ege University Faculty of Agriculture, Department of Horticulture 
Tissue Culture Laboratory between 2007 and 2009. The shoot tips obtained from Weiroot 158 clone 
rootstock produced in Isparta Eğirdir Fruit Research Institute were used as explants. 
The dwarf clone rootstock Weiroot 158, obtained by selection from cherries in Germany and used in 
cherry-cherry cultivation, is known to have a graft incompatibility with some cherry varieties, be 
early fruiting and be easily propagated by with green buds [Büyükyılmaz and Öz, 1994]. 

2.2. Method 

The MS [Murashige and Skoog, 1962] nutrient media was used in this study. Indole butyric acid 
(IBA) and naphthalene acetic acid (NAA) from the auxin group; gibberellic acid (GA3) from the 
gibberellin group and 6-benzylaminopurine (BAP) from the cytokinin group were added to the MS 
nutrient media as plant growth regulator. In addition, 30 g L-1 sucrose with 7 g L-1 agar in the initial 
stage and 6 g L-1 agar in the rooting stage were added to the nutrient media. The pH of the nutrient 
media prepared with sterile purified water was adjusted using 1N sodium hydroxide (NaOH) and 1N 
hydrochloric acid (HCL). The nutrient media which were placed in the sterilized glass tubes or jars 
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were kept in an autoclave at 121 °C and 1.2 atmospheric pressure for 20 minutes and sterilized. 
Four MS nutrient media in the reproduction stage and five in the rooting stage of the study were used. 
The names of the nutrient media used, contents of plant growth regulators, pH values and references 
were given in Tables 1 and 2. 

2.2.1. Collection, planting and sterilization of plant samples 
Shoot tip samples of plants collected in the early hours of May were wrapped in wet papers, placed 
in nylon bags and brought to the laboratory in the freezer to reduce water loss in the tissues. Small 
leaves in the plant specimens were removed carefully to prevent the damages of shoot tips and then 
washed with tap water to reduce the microorganism density of the material. The pre-sterilization 
process was completed by washing the samples from the dirt, then placing the samples in soapy water, 
stirring occasionally and waiting for 20 minutes, then washing under running tap water for 20 
minutes. After the pre-sterilization process, samples were placed into a laminar (sterile in a horizontal 
and vertical plane) airflow cabinet and sterilized by keeping in 1/5 diluted solution containing 4% 
sodium hypochlorite for 20 minutes. Then, the sterilization process was completed by washing three 
times in sterile pure water for five minutes to remove the disinfectant material, and the explants were 
prepared for sowing into the nutrient media [Karvar and Gülşen, 1990]. 

2.2.2. Conditions of in vitro culture 
The explants cultured under aseptic conditions were kept in culture chamber at 24±1 °C 16 hours 
light and 8 hours dark conditions during the initial, propagation and rooting stages. Moisture control 
was not carried out in the culture chamber since the mouths of the glass tubes used as culture 
containers were closed with their own lids and the mouths of the glass jars and petri dishes were 
covered with stretch film. 

2.2.3. Experimental design and data analysis
Experiments in shoot propagation and rooting stages in petri dishes and jars were laid out according 
to randomized plots with three replications. Each culture plate had 5 explants. The differences in 
mean values of data among the nutrient media and the measurement times and the interactions 
between the media and the time were analyzed according to the analysis of variances (ANOVA) test 
by using Minitab Software. Then, the Duncan’s multiple range test at 95% probability was used as 
post-hoc where ANOVA indicated significant differences. In statistical analysis, angle values of 
percentages were used. 

Table 1. MS media used in the shoot propagation stage. 

Name of media Contents of plant growth regulators pH Reference 

S1 MS + 1 mg/L BAP + 0.1 mg/L NAA + 0.1 mg/L GA3 5.6 Ruzic et al. (1998) 

S2 MS + 4.4 mM BAP + 0.49 mM IBA + 0.29 mM GA3 5.6 Espinosa et al. (2006) 

S3 MS + 1 mg/L BAP 5.6 ----------- 

S4 MS + 1 mg/L BAP 6.2 Özzambak and Schmidt 
(1991) 
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Table 2. The MS nutrient media used in rooting stage. 

3. RESULTS

3.1. Initiation and propagation stage 
The shoot tips collected at the beginning of May, when the vegetative growth continued, were 
sterilized and planted into four different MS nutrient media for shoot growth. After placing the 
rootstocks used in the study into the culture media, some of the materials were lost due to infection, 
tissue blackening and drying. However, since these losses were not very high to prevent the 
continuation of the study, experiments were carried out with the remaining healthy cultures. In 
addition, the glassization problem has been observed from time to time in cultures. Since this problem 
was not significant, no treatment has been performed. The first planted cultures (Figure 1) were 
subcultured with a four-week interval and replication was performed.  Media experiments were 
started after obtaining sufficient in vitro shoots. In the 60 day of the experiment, shoot length, the 
number of leaves and number of tillerings were measured on 0 (day of experiment), 20, 40 and 60 
days in micro shoots transferred to new nutrient media. The statistical analyzes and interpretations of 
the data were presented after the title of the relevant rootstock. 

Figure 1. In vitro cultures during shoot propagation stage. 

Sixty-day experiment of the Weiroot 158 rootstock was established in S1, S2, S3 and S4 media. Mean 
shoot growth value was significantly (P<0.05) different among the media (Table 3). The most 
successful shoot growth was observed in S1 (MS + 1 mg L-1 BAP + 0.1 mg / L NAA + 0.1 mg L-1 

Name of 
media Contents of plant growth regulators pH Reference 

K1 MS + 0.3 mg/L NAA 5.6 Kamali et al. (2001) 

K2 MS + 0.3 mg/L NAA + 1.4 mg/L Thiamin 5.6 Kamali et al. (2001) 

K3   MS + 0.5 mg/L IBA + 283.72 mg/L PG 5.7 Paul and Feucht (1985) 

K4 MS + 0.5 mg/L NAA + 283.72 mg/L PG 5.7 Paul and Feucht (1985) 

K5 1/2 MS + 2 mg/L IBA 5.6 Tang et al. (2002) 

111



Year 3 (2019)   Vol:11                 Issued in OCTOBER, 2019                     www.ejons.co.uk 

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

GA3) media, followed by S2 and S4 media. The S3 (MS + 1 mg L-1 BAP pH = 5.6) media was the 
least successful media in shoot growth with a value of 14.77 mm. 
Mean shoot length values in S4 and S1 media were gradually increased during the experiment. The 
mean shoot length in the S3 media increased until the 20th day, then decreased due to deaths in micro-
shoots. In S2 medium, mean shoot length increased up to 40th day, then the mean value decreased 
due to drying at the ends of the shoots. The longest shoot length (28.67 mm) was obtained on day 60 
in S1 medium and the shortest shoot length (13.20 mm) on day 60 in S3 medium. The mean shoot 
length in S4 media was 14.13 mm at the beginning of the experiment, increased to 20.80 mm after 60 
days, which corresponded to a 46% increase. The mean shoot length, which was 23.13 mm at the 
beginning of the experiment, in S1 media reached 28.67 mm on the 60th day, which was an increase 
of approximately 23%. No regular increases in shoot length occurred in S2 and S3 media. The mean 
shoot length was 26.20 mm in S1 media, while it was 16.95 mm in S4 media. 

Table 3. Mean shoot lengths of Weiroot 158 rootstock according to nutrient media. 

      Media 
Mean shoot length (mm) 

Mean 
Day 0 Day 20 Day 40 Day 60 

S1 23.13 25.73 27.27 28.67 26.20 a 

S2 20.33   25.2 29.27 22.6 24.35 a 

S3 14.93 16.47 14.47 13.2 14.77 b 

S4 14.13 15.07   17.8 20.8 16.95 b 

Mean leaf growth in micro shoots of Weiroot 158 rootstock did not show a significant difference 
among media, time, and media x time interaction (P> 0.05) (Table 4). 

Table 4. Mean leaf numbers of Weiroot 158 rootstocks according to nutrient media. 

Similar to the shoot length, the mean number of leaves in S4 and S1 media showed a steady increase 
throughout the experiment. The mean value in the S3 environment increased until the 20th day, then 
the mean value decreased due to the drying of shoot tips. The mean number of leaves in the S2 media 
increased up to day 40, then the mean value decreased due to the death of micro shoots. The highest 
number of leaves (14.67 unit/explant) was obtained on day 60 in S4 media and the minimum leaf 

Media 
Mean number of leaves (unit/explant) 

Day 0 Day 20 Day 40 Day 60 

S1 10.33 12.07 13.47 14.60 

S2 10.80 13.53 16.13 12.87 

S3  9.27 10.00  9.07   8.53 

S4  9.00 11.67 13.13 14.67 
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number (8.53 unit/explant) was on day 60 in S3 media. 
The effect of time and media on mean number of tillering was statistically significant (P<0.05) (Table 
5). The Weiroot 158 rootstocks provided regular tillering throughout the experiment. In the first 20 
days, the propagation of rootstock showed an increase of 0.42 unit/explant, while the propagation 
was 1.32 units/explant at day 60, which corresponded to 3-fold increase. The best proliferating media 
was S2, followed by S1 and S4 respectively. The least shoot growth was occurred in S3 medium. 

Table 5. Mean number of tillering in Weiroot 158 rootstock. 

   Media 
Mean number of tillering (piece/explant) 

Mean 
20. day 40. day 60. day

S1 0.33 1.27 1.40 1.00 b 

S2 1.33 2.53 2.00 1.95 a 

S3 0.00 0.13 0.13 0.08 c 

S4 0.00 0.00 1.73   0.57 bc 

The highest mean shoot length and the number of leaves were obtained from S4, S1, S2 and S3 media, 
respectively. The best shoot growth environments were S1, S4, S3 and S2, respectively. The mean 
number of tillering in S2, S1, S4 and S3 media was 1.95, 1.00, 0.57 and 0.08 unit/explant, 
respectively. Evaluation of these three parameters indicated that shoot growth and development of 
Weiroot 158 rootstock in S4 and S1 media were better compared to the S2 and S3 media. The 
difference between the growth status at the 5th week was shown in Figure 2. 

   Figure 2. Weiroot 158 growth in S3 (a) and S1 (b) media at the end of the 5th week. 

a b 
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3.2. Rooting Stage 
Five MS (Murashige and Skoog) nutrient media with different plant growth regulator contents were 
used for rooting micro shoots belonged to Weiroot 158 clone rootstock (Table 2). The mean rooting 
ratios obtained in five media were given in Table 6. 

Table 6. Mean rooting ratios of Weiroot 158 rootstocks in nutrient media. 

Media Contents of Plant Growth Regulator pH Rooting Ratio (%) 

K1 MS + 0.3 mg/L NAA 5.6 27 

K2 MS + 0.3 mg/L NAA + 1.4 mg/L Thiamin 5.6 53 

K3 MS + 0.5 mg/L IBA + 283.72 mg/L PG 5.7 60 

K4 MS + 0.5 mg/L NAA + 283.72 mg/L PG 5.7 20 

K5 1/2 MS + 2 mg/L IBA 5.6 73 

The first root formation of Weiroot 158 micro-shoots planted in the rooting media was observed on 
the 5th day. Rooting occurred on days 7, 10, 12 and 15, respectively. The last root formation was 
observed on day 20.  No rooting occurred after the 20th day. The plants with no roots either dried up 
or maintained the same developmental course. The K5 media provided the best rooting ratio (73%) 
for this rootstock, followed by K3 (60%), K2 (53%) and K1 (27%), respectively. The K4 medium 
had the lowest rooting ratio (20%). The image of a rooted Weiroot 158 rootstock in K5 (1/2 MS + 2 
mg L-1 IBA pH = 5.6) was shown in Figure 3. 

Figure 3. Weiroot 158 rootstock rooted in K5 media. 

Plantlets, rooted under aseptic conditions, were carefully removed from the nutrient media without 
damaging the roots and the agar residues on the roots were washed thoroughly in the tap water. The 
plants were then immersed in 80% Pomarsol (Thiram) solution to prevent any fungi or bacterial 
contamination and transferred to vials containing different pre-sterilized growing media (Figure 4). 
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     Figure 4. Rooted in vitro plantlets transferred to viols. 
Perlite, peat, equally mixed perlite-peat, an equal amount of sand, garden soil and fertilizer mixture 
were added to the vials as the growth environment.  Following the irrigation, the vials with 
plantlets rooted in-vitro were covered with plastic cover and placed in the climate chamber after 
irrigation to protect the existing moisture. 

4. DISCUSSION AND CONCLUSION
Shoot tip explants were cultured in four MS nutrient media with different plant growth regulator 
contents to determine optimal growth conditions by tissue culture of Weiroot 158 clone rootstock. 
The results obtained in the propagation and rooting stages of nutrient media were different. The S1, 
S2, S3 and S4 media were tested during the shoot growth stage. The S4 and S1 media were more 
successful in shoot growth and development of Weiroot 158 rootstock compared to the S2 and S3 
media. 
The S1 media (1 mg L-1 BAP + 0.1 mg L-1 NAA + 0.1 mg L-1 GA3) contains plant growth regulators 
from all groups, including cytokinin (BAP), auxin (NAA) and gibberellin (GA3). The S1 media was 
used to investigate the effects of auxin on propagation. The results indicated that Weiroot 158 
rootstock propagated well in the S1 media. Similarly, Ruzic et al. (1998) reported that cherry 
rootstocks provided the best growth in an MS medium with the same plant growth regulator content 
as in S1 media. In another study Ruzic et al. [2000] used Gisela 5 rootstock, increased the 
macronutrients in the ratio of 1/2 and 1/4, added 4.4 µM BA + 0.5 µM NAA + 0.3 µM GA3 and set 
pH to 5.78. The best growth and development occurred in the media where the macro elements were 
increased. In parallel with our study, Arıcı [2008] investigated the propagation possibilities of 
Maxma-14 and GN rootstocks used for stone seed fruit species with shoot tips and side shoots. Shoot 
growth for Maxma-14 and GN rootstocks was reported to be successful in media containing 2.0 mg 
L-1 BAP + 0.2 mg L-1 NAA + 0.5 mg L-1 GA3, and 1.0 mg L-1 BAP + 0.02 mg L-1 NAA + 0.5 mg L-

1 GA3, respectively.
Shoot growth of Weiroot 158 was not very satisfactory in S2 media (4.4 µM BAP + 0.49 µM IBA + 
0.29 µM GA3). Pakyürek and Hepaksoy [2019] investigated the effect of a similar media containing 
Floroglycinol in addition to the same plant growth regulators on shoot growth of PG using different 
rootstocks. Marianna GF 8/1 rootstock showed good shoot growth in the PG containing media, 
however, Myrobolan B and St Julien A rootstocks did not grow well in the same media. The results 
suggested that the addition of PG to the media may encourage shoot growth of Weiroot 158 
rootstocks. In another study using a media containing the same plant growth regulators as in S2 media, 
Espinosa et al. [2006] investigated the shoot proliferation of Black Cherry (Prunus serotina). Shoot 

115



Year 3 (2019)   Vol:11                 Issued in OCTOBER, 2019                     www.ejons.co.uk 

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

proliferation was successfully achieved by the addition of 4.44 MSM BA, 0.49 µM IBA and 0.29 
GAM GA3 into the MS nutrient media.  
The S3 (1 mg L-1 BAP pH = 5.6) and S4 (1 mg L-1 BAP pH = 6.2) media contain the same growth 
regulator, but differ from each other only for the pH values. The S3 media was tested as an alternative 
to S4 media to investigate the effect of different pH levels on shoot growth. The results showed that 
high pH (S4) caused an increase in the shoot growth of Weiroot 158 rootstock. In contrast, the shoot 
growth of Weiroot 158 rootstock was quite unsatisfactory in S3 media. Similar to the S3 media used 
in our study, Gürel and Gülşen [1998] investigated the effects of different sucrose, agar and pH levels 
on shoot growth and development of Texas and Nonpareil almond (Amygdalus communis L.) varieties 
in the shoot tip study. The propagation and the best shoot growth were achieved with a sucrose dose 
of 5-6% and pH value of 5.5 in the first planting stage. Similarly, the best shoot growth in the sub-
culturing stage was obtained in media with a pH of 5.5 and 5-6% sucrose dose. In an experiment 
conducted using a media similar to the S4, Aka-Kaçar et al. [2001] studied the effects of different 
solidifying agents and different pH levels added to the nutrient media on shoot growth, length and 
weight of Damil, Edabriz, Gisela 5 and MaxMa cherry rootstocks.  The best results were obtained 
with a pH of 6.2 and agar was determined as the best solidifying agent [Aka-Kaçar et al., 2001]. 

The most successful rooting (73%) was achieved with K5 media containing 2 mg L-1 IBA as auxin 
in addition to applied 1/2 strength MS. The K5 media was followed by K3 (60%), K2 (53%) and K1 
(27%). In a similar study, Al-Sabbagh et al. [1999] confirmed that successful rooting took place in 
IBA or NAA-containing media. Researchers who added 0.49 µM NAA or 0.49-2.45 µM IBA to the 
solid and liquid MS media reported the rooting after 4 weeks. Epstein et al. [1993] investigated the 
transport and metabolism of IBA under aseptic conditions in a study on the cherry varieties with 
different rooting characteristics. The 2nd, 3rd, 4th and 5th days of rooting were defined as the rooting 
period in which the best response to auxin was obtained. The first root formation occurred 7 
days after transferring the shoots of easy-rooted varieties into the rooting media. 
In the rooting experiment on Hedelfinger and Sam cherry varieties using agar solidified modified MS 
medium, Paul and Feucht [1985] investigated the effect of IBA, NAA and IAA on rooting. In 
accordance with our findings, IBA was the most effective auxin on rooting of cherry varieties. Mean 
rooting ratio of the two hard-rooted cherry varieties was 90%. Sam cultivar rooted at high ratio in all 
IBA concentrations (0.5-0.75 and 1.0 mg L-1), while Hedelfinger cultivar had the highest rooting ratio 
with 1.0 mg L-1 IBA concentration. The rooting study of Snir [1982] on cherry showed that the highest 
rooting of in vitro shoots was achieved in 1/2 diluted MS medium which pH set to 5.3 containing 1 
mg L-1 IBA, 2% sucrose and 0.7% agar. In compatible with our findings, Pevalek-Kozlina and 
Jelaska [1987] reported that the best rootings of in vitro and side shoot obtained from wild cherry 
rootstocks were achieved after immersion in a nutrient media containing 4.9 µM IBA and 2.46 IBM 
IBA solutions, respectively. Özzambak and Schmidt [1991] reported that in vitro shoots of Early 
Burlat and Viola cherry varieties and F 12/1 and 209/1 rootstocks were better rooted in a 1/2 
strengthened media containing 1.0 mg L-1 IBA. The difference between K5 medium, which had the 
best results in our experiment and the media used by Özzambak and Schmidt [1991] was the 
concentration of IBA. The K5 media contained 2 mg L-1 IBA instead of 1.0 mg L-1 IBA. In another 
study conducted by Özzambak and Hepaksoy [1997], cherry shoots were rooted in 1/2 MS nutrient 
media containing 5.5-11.0-16.5 and 22.0 µM IAA, IBA and NAA. The rooting was achieved by using 
the specified amounts of plant growth regulators. In contrast to our findings, they reported that root 
color, shape, thickness and callus formation ratios were better in the presence of IAA compared to 
the other plant growth regulators. 
In addition to the MS nutrient media of K1 containing 0.1 mg L-1 Thiamin in the standard content, 
1.4 mg L-1 more Thiamin was added into the K2 media. The rooting in K2 reached 53% whereas it 
was only 27% in K1 media. The results revealed that addition of Thiamin to the nutrient media 
positively affected the rooting of the micro shoots. Kamali et al. [2006] tested a similar media to K2 
in rooting studies. The rooting ratio of GF 677 and different almond rootstocks in LS media 
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containing 0.3 mg L-1 NAA and 1.6 mg L-1 Thiamin was 80%, which was higher than our findings 
(27%) obtained in 0.3 mg L-1 Thiamin added K1 media. Esmenjaud et al. [1993] investigated the 
effect of Thiamin content on rooting of Myrobolan plums in a media similar to K1. The researchers, 
who reached a different conclusion than our findings, reported that successful root formation was 
achieved in MS media containing 0.4 mg L-1 Thiamin and 0.5 mg L-1 IBA and only 0.4 mg L-1 
Thiamin. 
In this study, shoot samples were taken from the Weiroot 158 clone rootstocks used in cherry-cherry 
production and the shoot formation method, which is one of the tissue culture techniques was used to 
obtain shoot tips and then micro shoots were rooted. The in vitro plantlets were transferred to the 
vials. The vials were covered with a nylon cover and placed in the climate chamber after irrigation. 
Thus, only the temperature was controlled in the climate room. The experiment was continued up to 
the acclimation stage, the final stage of the micropropagation, and terminated. 
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ÖZET 
Siirt ili yenilebilir otlar bakımından oldukça zengindir. Kış ve İlkbahar mevsiminde bol yağış alan 
Siirt ilinde yenilebilir otlardan oluşan yemek kültürü zengindir. Yılanyastığından (Arum maculatum) 
kenger otuna (Gundelia tournefortii), peynir otundan ısırgan otuna kadar çeşitli türlerde yenilebilir 
otlar mevsiminde toplanarak gerek çiğ gerekse pişirilerek veya salamura yapılarak tüketilmektedir. 
Tamamen “doğal” ortamında toplanan, çeşitli işleme tekniklerinden ve insan müdahalelerinden uzak 
şekilde yetişen ancak mevsiminde bulabildiğimiz ve tükettiğimiz, en önemlisi de tarımı yapılmayan 
ve sebze niyetine kullanılan otlardır çalışmamızın konusu. Bu otların birçoğu başka yörelerde 
bulunabilmektedir. Doğal sebze olarak nitelenen bu otlar, farklı metotlarla günlük gıda 
gereksinimlerimizi karşılayan yiyecekler arasında bulunmaktadır. Bazıları için yılda en az bir kere 
yenmeli dusturundan yola çıkılarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışmamızda Siirt bölgesinde sebze olarak 
tüketilen bazı otlar bölge insanı ile görüşülerek tespit edilmiştir. Tespit edilen yenilebilir otlar 
arasında; Korpit (Rışvat veya Dêjnik de denir), Kenger, Ahbandır, Strizek (Altındiken), Kardi 
(Yılanyastığı), Isırgan otu, Sırdim (Yabani sarımsak), Ebegümeci (Tolık), Kuzukulağı, Işgın otu 
bunların başlıcaları arasındadır. Özellikle etken maddelerinin sağlığımız açısından önemine dair 
yapılan araştırmaların sonuçlarına göre bu otlara talep her geçen gün artmaktadır. Gerek şekilleri ve 
gerekse isimlerinden dolayı bu otlar ekzotik (exotic) sebzeler grubuna da girebilecek türlerdir. 
Kültüre alınmamaları ve kayıtlı pazarlama piyasalarında ticarete konu olmamalarından dolayı da 
minör sebzeler grubuna girebilmektedirler. Her birinin yüksek tecrübelerle aktarılmış hikâyeleri 
vardır. Her bir yenilebilir otun sağlığımız açısından çok değerli ve telafi edilemeyecek değerde önemi 
bulunmaktadır.  Erken ilkbaharda başlayan yenilebilir otların toplanmasına mevsim koşullarına bağlı 
olarak Mayıs ayının sonuna kadar devam edilmektedir. Bu otlardan bazıları toplandığı gibi çiğ olarak 
veya pişirilerek tüketilmektedir. Bazı otlar ise salamura halinde işlenerek tüketilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Minör-Ekzotik Sebzeler, Yenilebilir Otlar 

 
SOME HERB CONSUMED AS VEGETABLES IN SİİRT REGION 

 
ABSTRACT 
Siirt province is rich in edible herbs. In Siirt province, where there is plenty of rain in winter and 
spring season, the food culture consisting of edible herbs is rich. Various types of edible herbs, from 
Arum maculatum to Gundelia tournefortii, from cheese grass to nettle grass, are collected in season 
and consumed both raw and cooked or in brine.  
Herbs collected in a completely natural environment, far away from various processing techniques 
and human interventions, but which we can find and consume in the season and most importantly are 
not cultivated and used for the purpose of vegetables, is the subject of our study. Many of these herbs 
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can be found in other regions. These herbs, which are called natural vegetables, are among the foods 
that meet our daily food requirements with different methods. There is a saying for some herb that it 
should be eaten at least once in a year. In this study, some of the herbs consumed as vegetables in 
Siirt region were determined by interviewing with the people of the region. Among the edible herbs 
detected; Korpit (also called Rışvat or Dêjnik), Kenger, Ahbandır, Strizek (Altındiken), Kardi 
(Serpole), Stinging Nettle, Sırim (Wild Garlic), Mallow. According to the results of researches on the 
importance of active substances in our health, the demand for these herbs is increasing day by day.  
Because of both their shapes and their names, these herbs are also species that can enter exotic 
vegetables group. They may also enter into a group of minor vegetables because they are not traded 
and are not traded in the registered marketing markets. Each has stories transmitted with high 
experiences. Each edible herb is of great value in terms of our health and cannot be compensated. 
The collection of edible herbs started in early spring is continued until the end of May depending on 
the seasonal conditions. Some of these herbs are collected as raw or cooked as collected. Some herbs 
are processed by being processed in brine. 
Keywords: Minor-Exotic Vegetables, Edible Herbs.    
 

 
GİRİŞ 
 

 
                            Resim 1. Siirt İli Haritası (Anonim, 2019a). 
 
Konumu itibarı ile ülkemiz iklim ve ekolojik özellikler bakımından zengin bir bitki çeşitliliğine 
sahiptir.(Kaya ve ark., 1998; Sezik, 1990). Dört mevsimin belirgin bir şekilde yaşandığı Siirt'te birçok 
meyve ve sebze yetişmekte ve zengin bir toprak yapısına sahiptir. Bölgede el sanatları (kilim ve 
battaniye) gelişmiş, meyveçilikte Siirt'te has çeşitler( zivzik narı, iri taneli fıstığı , tayifi üzümü vb) 
mevcut olup, arıcılık, büyük ve küçük baş hanvancılık yapılmakta, doğal güzellikleri ve evliyaları ile 
görülmeye değer bir şehirdir. Güneydoğu Anadolunu Bölgesi'nin kuzey doğu ucunda yer alan Siirt 
doğudan Şırnak ve Van, kuzeyden Batman ve Bitlis, batıdan Batman, güneyden Mardin ve Şırnak 
illeri ile çevrilidir. Bölge Güneydoğu Anadolu düzlüklerinden sonra birden yükselmekte, doğu ve 
kuzey kesimleri bol yağış almaktadır. bu sebeple , kuzeyden Muş Güneyi Dağları, doğudan Siirt 
Doğusu Dağlarıyla çevrili olan il alanı, Dicle ırmağı'nın önemli su toplama alanlarından birini 
oluşturmaktadır. İl topraklarının tümü  Dicle Havzasına girmektedir. Türkiyenin dördüncü büyük su 
havzası konumunda yer almaktadır. Siirt bol yağış alan zengin yaylalarla çevrilidir (Anonim, 2019b). 
Dört mevsimin belirgin bir şekide yaşandığı Siirt'te karasal iklim görülmektedir. İlin kuzey ve doğu 
kesimlerinin kışları daha sert geçerken diğer bölgeleri ise daha ılık bir hava görülmektedir. İlde 
yazları sıcak ve kurak geçmektedir. Bundan dolayıdır ki Siirt zengin bir bitki ve hayvan çeşitliliğine 
sahiptir(Anonim, 2019c). Güneydoğu Anadolu bölgesi birçok bitki türüne sahip olup, bunların büyük 
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bir kısmı da endemiktir (Kaya ve ark., 1998; Sezik, 1990). Bölge insanı tarafından çeşitli ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere ve bölge kadınları tarafından yalnızca mevsimi geldiğinde toplanan bitkiler bölgede 
bir kültür oluşturmuştur. Etnobotanik olarak bilinen bu olgu bölge insanı tarafından benimsenmiştir. 
Toplumca benimsediğimiz bu bitkileri çeşitli hastalıkların tedavisinde ve sofralarımızda 
kullanmaktayız. (Altay ve Çelik, 2011). Türkiye etnobotanik açıdan zengin bir bitki ve bilgi hazinesi 
durumundadır. Tıbbı amaçla bitkilerin kullanılması bölgeden bölgeye toplumun sosyal ve geleneksel 
yapısıyla ilgilidir. Bölgeden bölgeye değişen bitki isimleri (otantik isimler) yerine bitkilerin bilimsel 
literatüre, binominal adlandırmalarının düzgün şekilde yapılması gerekmektedir. Etnobotanik 
çalışmalarda bu yöresel isimler göz ününde bulundurularak yapılması büyük önem taşımaktadır. 
(Kızıl ve Tonçer , 2014). Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Yer yüzeyinde tarımın ilk yapıldığı yer 
olmasından dolayı bölgedeki bitkilerin iyi araştırılması gerekmektedir. Bölge insanının büyük 
çoğunluğu(%35 kadar) kırsal kesimde yaşamaktadır. Bölge insanları yaşam tarzları ve alışkanlıkları 
sebebi ile kentsel ve kırsal kesim sürekli birbirleri ile yakın ilişkide bulunması, bölge insanlarının 
tamamına yakınının yabancı otlarla yakından ilgili olmasını sağlamıştır (Akan ve ark., 2008). Bu 
çalışma ile Siirt ili ve köylerinde halk arasında toplanarak tüketilen bazı sebzelerin tanıtımı 
yapılacaktır. 
 

 
                                          Resim 2: Siirt İli Haritası (Anonim,2019a) 
  
Çalışmanın yapıldığı Siirt ilinin yüzölçümü 11.003 km², rakımı 902 m'dir. Siirt Güneydoğu Anadolu 
düzlüklerinden sonra birden yükselmekte, doğu ve kuzey kesimleri bol yağış almaktadır. bu sebeple 
, kuzeyden Muş Güneyi Dağları, doğudan Siirt Doğusu Dağlarıyla çevrili olan il alanı, Dicle 
ırmağı'nın önemli su toplama alanlarından birini oluşturmaktadır. İl topraklarının tümü  Dicle 
Havzasına girmektedir. Türkiyenin dördüncü büyük su havzası konumunda yer almaktadır.Siirt'te 
karasal iklim hüküm sürmekte ve dört mevsim en belirgin şekilde yaşanmaktadır. Doğu ve kuzey 
bölgelerinde kışlar daha sert ve yağışlı, güney ve güneybatı bölglerinde ılık geçer. Yazları sıcak ve 
kuraktır. Bundan dolayıdır ki siirt zengin birt bitki ve hayvan çeşitliliğine sahiptir (Anonim, 2019b). 
Bu çalışmadan elde edilen veriler Siirt ili,ilçeleri ve köylerinde yapılan arazi çalışmalarında bölge 
halkı ile yapılan ikili görüşmeler ve kendi tecrübelerimizden sonucu elde edilen gözlemler ışığında 
elde edilmiştir. Bitkilerin; kullanılan kısımları ve çeşitli kullanım amaçları belirtilmiştir. 

 
Yenilebilir Otların Değerlendirilmesi 
Yurt dışına ülkemizden her yıl yaklaşık 350 çeşit tıbbi bitki ihraç edilmektedir (Özhatay, 2005). 
Ayrıca iç pazarda tüketilip ihracata konu olmayan bitkilerde dikkate alındığında bu bitkiler katlanarak 
500’ün üzerine çıktığı sanılmaktadır. Siirt ilinde yapılan arazi çalışmaları ve ikili görüşmelerin 
neticesinde toplamaların yapıldığı yerlerin genellikle yerleşim yerlerinden uzak, trafik yoğunluğunun 
olmadığı, endüstriyel kirleticilerden uzak ve tarım arazilerinin kenarlarında, bağ bahçe ve dağların 
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yüksek kesimlerinde toplanması sebebi ile bu bitkiler organik ürünler olma olasılıkları yüksektir. 
Bölge insanı tarafından toplanan bitkiler gerek toplanma zamanı ve değerlendirme biçimleri 
sebebiyle pazarlarda farklı dönemde yer almaktadırlar. Örneğin bazı bitkiler pazara gelirken (kenger, 
çiriş, peynir otu, semizotu vb.), bazıları ise (hardal, güveç otu, ebegümeci, kangal otu vb.) hiç pazara 
gelmeden kendileri tarafından tüketilmektedir. Erken dönemde toplanan yenilebilir otlar bu sektörün 
en kaliteli ürünlerini oluşturmaktadır. Maalesef, tarla açmalar ve tarlaların traktörle sürülmesi bu 
bitkilerin Popülasyonlarının azalmasına sebep olmaktadır. (Kızıl ve Tonçer , 2014). 

Siirt Yöresi Yenilebilir Otların Özellikleri ve Kullanım Şekilleri 
Siirt ili ve köylerinde doğadan zamanında toplanarak yenilen bazı bitkilerin aşağıda tüketilme 
biçimleri ve kullanım amaçlarına kısaca değinilmiştir. 

Resim 3. Semizotu. 
Semizotu (Portulaca oleracea): Omega 3 yağ asidi, C vitamini ve demir bakımından zengin olan 
(Odhav ve ark., 2007) bu ot daha çok taze olarak toplanıp cacık, salata ve diğer bitkilerle pişirilerek 
tüketilmektedir. Bitki daha çok körpe döneminde iken yaprak ve gövdesi ile birlikte tüketilmektedir. 
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Resim 4. Ebegümeci 
Ebegümeci (Malva sylvestris): Birçok hastalığa yararı olduğu bilinen bu ot daha çok pişirilerek 
tüketilmektedir. Sarması ve doğranılarak yemeği yapılmaktadır. Bitki daha çok körpe döneminde 
iken yaprak ve gövdesi ile birlikte tüketilmektedir. 
 

 
Resim 5. Hardal Otu. 
Hardal (Sinapis arvensis L.): Tıpta birçok alanda kullanılan ve özellikle kan sulandırıcı etkisi ve 
kabızlığı önleyen (Anonim, 2019d) bu ot bölge insanı tarafından taze salata ve kavrularak yemeği 
yapılarak tüketilmektedir. Bitki daha çok körpe döneminde iken yaprakları tüketilmektedir. 
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                                         Resim 6. Gelincik Otu. 
Gelincik otu (Papaver rhoeas): Buğday tarlalarında ve yol kenarlarında sıkça karşımıza çıkan bu ot, 
tıpta kanser gibi önemli birçok hastalığa faydası olduğu bilinmektedir (Anonim, 2019e). Bölge insanı 
tarafından ilkbaharın erken döneminde toplanan bu ot özellikle akşamları tuzlanarak taze tüketilen 
vazgeçilmez otların başında gelmektedir. Pişirilerek yemeği ve böreklere de katılmaktadır. Bitki daha 
çok körpe döneminde iken yaprakları tüketilmektedir. 

 
                                     Resim 7. Isırgan Otu. 
Isırgan otu (Urtica dioica): Tıpta birçok hastalığa iyi gelen ve C vitamini bakımından zengin olan 
(Ayan ve ark. 2006) bu ot yılda bir kez tüketilmesi gereken otların başında gelmektedir. Dikenleri 
tarafından insan vücudunda yanmalara ve kabarıklıklar oluşturduğu için dikkatli kullanılan bu ot daha 
çok diğer otlarla karıştırılarak pişirilmektedir. Bitki daha çok körpe döneminde iken yaprak ve 
gövdesi ile birlikte tüketilmektedir. 

 
Resim 8. Akbandır Otu. 
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Akbandır (Ornithogalum narbonense): Bölge insanı tarafından daha çok peynir otu olarak bilinen 
bu ot Nisan Mayıs aylarında toplanmakta, peynir ve börekli (Anonim, 2019f) yemeklerde 
kullanılmaktadır. Özellikle birçok kalp damar hastalıklarına yararı olduğu bilinmektedir. Bitki daha 
çok körpe döneminde iken yaprakları tüketilmektedir. 

 
                                           Resim 9. Yabani sarımsak. 

Yabani sarımsak (Allium neapolitanum): Sarımsağın sahip olduğu tüm özelliklere sahip olan bu ot 
Akbandır gibi peynir ve börekli yemeklere konulmaktadır. Bitki daha çok körpe döneminde iken 
yaprakları tüketilmektedir. 
 

 
Resim 10. Çiriş Otu. 
Çiriş otu (Asphodelus microcarpus) : C vitamini bakımından zengin ve bağışıklık sistemini 
güçlendiren (Anonim, 2019g)bu ot Akbandır, Yabani Sarımsak gibi ilkbahar erken döneminde 
toplanıp tuzlu salamura halinde muhafaza edilerek börekli yemekler ve saç ekmeğinde 
kullanılmaktadır. Bitki daha çok körpe döneminde iken yaprakları tüketilmektedir. 
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Resim 11. Kenger . 
Kenger (Gundelia tournefortii) :  Bölge insanı tarafından Nisan-Mayıs aylarında toplanıp ve pazarda 
yerini alan bu otun taze, tuzlu salamurası ve kavrularak yemeği yapılmaktadır. Daha çok toprak altı 
yaprak sapı tüketilmektedir. 

 
                                                        Resim 12. Kangal Dikeni. 
Kangal Dikeni (Cirsium vulgare) : Tıpta özellikle karaciğer hücrelerinin yenilenmesinde ve birçok 
hastalığın tedavisinde kullanıldığı (Anonim, 2019h)tespit edilen bu ot ilkbahar erken döneminde taze 
sürgünleri pişirilerek tüketilmekte ve ilerleyen dönemlerde çiçek sapı taze olarak tüketilen bir bitkidir. 
Bitki daha çok körpe döneminde iken yaprakları tüketilmektedir. 
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Resim 13. Rezene. 

Rezene (Foeniculum vulgare) : Daha çok tohumları tüketilen ve yemeklere baharat olarak 
konulmaktadır. Birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. 

 
Resim 14. Kuzu Kulağı. 
Kuzu Kulağı (Rumex acetosella): İçerisinde birçok vitamin ve asit barındıran (Karataş, 2013.) bu ot 
ekşi bir tada sahiptir. Bölge insanı tarafından daha çok taze salata, ekşili çorba yapımında 
kullanılmaktadır. Bitki daha çok körpe döneminde iken yaprakları tüketilmektedir. 
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Resim 15. Labada. 
Labada (Rumeoc patienta) :Bölge insanı tarafından kuzukulağı bitkisi ile sıkça karıştırılan bu ot 
birçok hastalığa içinde bulunan bileşikler sayesinde iyi gelmektedir (Anonim, 2019ı). Salatalarda ve 
sarma yapılarak tüketilmektedir. Bitki daha çok körpe döneminde iken yaprakları tüketilmektedir. 

 
Resim 16. Işkın Otu. 
Işkın otu (Rheum ribes): Kanser gibi ciddi hastalıklara yararı tespit edilen (Anonim, 2019i)ve ekşi 
tadı olan bu bitki Nisan-Mayıs aylarında gerek yaprak sapı ve gerekse çiçek sapının kabuğu soyularak 
taze olarak tüketilmektedir. 
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Resim 17. Hindiba (Anonim, 2019j). 

Hindiba (Cichorium intybus) : Özellikle tarlalarda, kaldırımlarda ve yol kenarlarında sarı çiçekleri 
ile karşımıza çıkan bu ot bölge insanı tarafından pek tüketilmemekte ancak yapılan araştırmada bu 
bitkinin salatalarda kullanıldığı ve yurt dışında kahvesinin yapıldığı (Anonim, 2019k)tespit edilmiştir. 

 
Resim 18. Yılan Yastığı (Anonim, 2019l). 
Yılan Yastığı (Arum italicum M.): Bölge insanı tarafından Nisan-Mayıs aylarında toplanan acı bir 
tadı olması sebebi ile taze tüketmek yerine ekşili nohutlu çorbası yapılarak tüketilen ve birçok 
hastalığa iyi geldiğine inanılan değerli bir ottur. Bitki daha çok körpe döneminde iken yaprakları 
tüketilmektedir.    
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            Resim 19. Acı Marul. 
Acı Marul (Lactuca serratifolia) : Tadının acı olması ve bölge insanı tarafından yararları ve 
kullanılması ile ilgili pek bir bilgileri olmaması münasebeti ile pek tüketilmeyen ama bölgede bolca 
bulunan bitkidir. Diğer otlara nazaran Siirt’te kullanımı azdır. 

Resim 20. Güveç Otu. 
Güveç otu (Anchusa azurea Miller var. azurea): bölge insanı tarafında Guriz (Doğan ve Tuzlacı, 
2015) olarak bilinen ve Nisan-Mayıs aylarında toplanıp kavrularak yemeği sıkça yapılan bir bitkidir. 
Bölge insanı tarafından bilinen bir hikâye mevcuttur. Kirpi yılanı yedikten sonra mutlaka bu bitkinin 
kök kısmından yemeli aksi takdirde yılanı yiyen kirpi ölürmüş. Bu söylence bölge insanı tarafından 
dile getirilir. Bitki daha çok körpe döneminde iken yaprak ve toprak altı gövde ile birlikte 
tüketilmektedir. 

Resim 21. Kuş Ekmeği (Anonim, 2019m). 
Kuş Ekmeği (Polygonum aviculare) : Körpe iken taze tüketilse bile daha çok karışık otlarla 
kavrularak tüketilen bir ottur. Bitki daha çok körpe döneminde iken yaprakları tüketilmektedir. 
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Resim 22. Sarmaşık. 
Sarmaşık (Convolvulus arvensis) : Tadı acı olması sebebiyle acı filizde denilen bu ot daha çok 
kavrularak tüketilmektedir. 

 
Resim 23. Su Teresi (Anonim, 2019n). 
Su Teresi (Nasturtium officinale) : Terenin kullanıldığı her yerde kullanılabilen bu ot suyu çok sever. 
Bitkinin minik beyaz çiçekleri vardır. Salatalarda, çorbalarda kullanılabilir, böreklik karışımlarda yer 
alabilir, diğer otlarla birlikte kavrulabilir. Bitki daha çok körpe döneminde iken yaprakları 
tüketilmektedir. 
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Resim 24. Yabani Pazı (Anonim, 2019p). 
Yabani Pazı (Rumex obtusifolius) : Yabani pazının sapları kırmızıdır. Dolması, salatası, çorbası ve 
kavrularak yemekleri yapılan bir bitkidir. Bitki daha çok körpe döneminde iken yaprakları 
tüketilmektedir. 

SONUÇ 
Bitkilerin doğan yaşam alanları ve sayıları üzerine; insanların yaptığı yanlış ve bilinçsiz otlatmalar 
önemli derecede baskı uygulamaktadır. Bununla birlikte tarımda makineleşme ve tarımda traktörün 
kullanılmaya başlanması ile birlikte tarla açmaların artması ile bitki popülasyonlarının önemli 
derecede azalmasına ve doğal yaşam alanlarının yok olmasına sebep olmuştur. Tarım arazilerinde 
traktörün kullanılmasıyla yabancı ot olarak bilinen bu otların büyük çoğunluğu zarar görmüş, 
özellikte herbisit kullanılmaya başlamasıyla bunlar yok olmaya yüz tutmuştur. (Kızıl ve Tonçer , 
2014). 
Etnobotanik açıdan Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılan çalışmalar yetersizdir. Bölgedeki 
bitkilerin tespit edilmesi, literatüre eklenmesi ve ülke ekonomisi bu bitkilerin kazandırılması büyük 
önem arz etmektedir (Kızıl ve Tonçer , 2014). 
Kanımızca bu değerli otların toplanmasında Kızıl ve Tonçer (2014)’ün belirttiği gibi aşağıdaki 
hususların dikkate alınması gerekmektedir; 
 Bu tür otların toplanmasında türün yok olacağına sebep verecek şekilde olmamalı, tükenmekte

olan otlar özel alanlarla çevrilmeli,
 Mümkünse toplayıcıların eğitimden geçirilmeli,
 Bin bir türlü zahmetlerle topladıkları ürünlerini ana yoldan ayrılmadan toplayıcıları bekleyen

ara tüccarların insiyatifine bırakılmayacak şekilde pazar koşulları oluşturulmalı,
 Sertifikalandırma ile bu pazara olumlu müdahale edilmeli,
 Ürünler ekolojik sınıfta değerlendirilmeli,
 Süper marketlerde bu otlar için reyon bulunmalı,
 Doğada üretimin desteklenmeli,
 Bazı otlar artık kültüre alınmalı.
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ÖZET  
Araştırma, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eyyübiye kampüsü uygulama alanında yaz 
sezonunda kurulmuştur. Araştırma; tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 
yürütülmüştür. Denemede; 5 farklı ekim sıklığında 15, 30, 45, 60 ve 75 cm olacak şekilde parseller 
oluşturulmuştur. Çalışmada; bitki boyu 100.61-82,43 cm, yaprak sayısı 202.51-825.90 adet, yeşil ot 
verimi 2327.00-1376,40 kg/da kuru ot verimi 636.28-406,54 kg/da 100 tane ağırlığı 2.67-3.72 g, tane 
verimi 40.58-67,09 kg/da, kuru ot için ham protein oranı 18.76-20.70 %, tane için ham protein oranı 
25.53-30.62 % değerleri arasında değişim göstermiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, 
Şanlıurfa ili iklim ve toprak koşullarında verim değerleri incelendiğinde guar fasulyesi için 15-75 cm 
sıra aralığı ile ekilmesi önerilebilir. 
Anahtar kelimeler: Guar fasulye, yeşil ve kuru ot verimi, tohum verimi, ham protein oranı 
 

SANLIURFA IN ECOLOGICAL CONDITIONS GUAR BEANS OF DIFFERENT 
OCTOBER FREQUENCY (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.) INVESTIGATION OF 

EFFECTS ON CHARACTER 
 
ABSTRACT 
The research was established in Harran University, Faculty of Agriculture, Eyyübiye Campus in the 
summer season. Research; The randomized blocks were carried out with 3 replications according to 
the experimental design. In the trial; The parcels were formed as 15, 30, 45, 60 and 75 cm at 5 different 
planting frequencies. Study; plant height 100.61-82.43 cm, the number of leaves 202.51-825.90 
pieces, the yield of green grass 2327.00-1376,40 kg / ha of dry grass yield 636.28-406.54 kg / da 100 
grain weight 2.67-3.72 g, grain yield 40.58- 67,09 kg / ha, the rate of crude protein for hay 18.76-
20.70%, 25.53-30.62% values for the grain protein ranged between. According to the results obtained 
in the study, when the yield values are examined in climatic and soil conditions of Şanlıurfa province, 
it may be suggested to plant 15-75 cm row spacing for guar beans. 
Keywords: Guar beans, green and dry grass yield, seed yield, crude protein ratio 

 
GİRİŞ 
Ülkemiz, geniş çayır ve meralarıyla hayvan yetiştirilmesine elverişli olup, hayvan sayısı bakımından 
önemli bir zenginliğe sahiptir. Hayvan yetiştiriciliği bakımından dünyada 9. Orta Doğu’da ve Avrupa 
ülkeleri arasında ise 2. sırada yer almaktadır (Anonim, 2018). Dünya Bankası verilerine göre, %1,2 
nüfus artış hızı ile Dünya ortalamasının üzerinde olan Türkiye, artan nüfusun ve küresel ısınmanın da 
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etkisiyle yıldan yıla büyüyen bir ülkedir. Bu nüfus artışı ülkemizin yeterli ve dengeli beslenme sorunu 
ile karşı karşıya kalmasına sebep olabilecektir (Topçu ve ark., 2017). 
Baklagil ve tek yıllık yem bitkisi olan guar (sakız fasulyesi) ile ilgili çalışmalar mevcuttur. 
Seydoşoğlu (2013), yem bezelyesi genotiplerinde bitki boyu 37,6-67,6 cm, ana sap uzunluğu 52,1-
87,9 cm, ana sap sayısı 1,2-1,9 adet, yeşil ot verimi 1143,12417,6 kg /da, kuru ot verimi 
292,9-553,1 kg /da arasında değiştiğini rapor etmiştir. Seydoşoğlu ve a r k .  (2015) mürdümük ile 
ilgili çalışmasında; bitki boyunu 33.9-62.6 cm, yeşil ot verimini 1522.0-3232.3 kg/da, kuru ot 
verimini 308.0-919.5 kg/da, tohum verimini 92.2-293.7 kg/da arasında değiştiğini bildirmiştir. 
Kökten ve ark. (2018) tek yıllık baklagil yem bitkisi olan burçak çalışmalarında; ortalama bitki 
boyunu 31.1 cm, yeşil ot verimini 412.8 kg/da, kuru ot verimini 95.7 kg/da arasında değiştiğini 
bildirmişlerdir. Benzer şekilde Kökten ve ark. (2019) burçak genotiplerinde ortalama ham protein 
oranını %7.3 olduğunu rapor etmişlerdir 
Bu sebeple araştırmada; Türkiye için yeni bir yazlık baklagil yem bitkisi olan sakız 
fasulyesinin (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) Şanlıurfa koşullarında farklı sıra üzeri 
mesafesin de verim özellikleri araştırılmıştır. 

MATERYAL ve YÖNTEM 
Araştırmada bitki materyali olarak Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesinden temin edilen 
sakız fasulyesi (guar) (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) populasyonu kullanılmıştır. Bu 
araştırma, 2017 yılı Temmuz ayı’nın 2. Haftasında Şanlıurfa Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Eyyübiye kampüsü uygulama alanında yürütülmüştür. Toprak materyali alüviyal ve derin profilde 
olup, İkizce Serisi toprakları içerisinde yer almaktadır. Tüm toprak profili kireç ve potasyum 
elementi yönünden yüksek içerikli olup, buna karşılık fosfor besin elementi yönünden fakirdir. 
Denemenin yürütüldüğü dönemde, en düşük ortalama sıcaklık 19.9 ºC ile Ekim ayında; en yüksek 
ortalama sıcaklık 33.2 ºC ile Ağustos ayında görülmüştür. Uzun yıllar ortalama sıcaklık 
değerlerine bakıldığında, en düşük ortalama sıcaklığın 20.2 ºC ile Ekim ayında, en yüksek 
ortalama sıcaklığın ise 31.9 ºC ile Temmuz ayında olduğu görülmüştür. Yağış miktarlarına 
bakıldığında; bitkilerin çiçek ve bakla dönemleri olan Nisan ve Mayıs aylarında sırasıyla 49.6-25.6 
mm yağış düşmesi sonucu bahar mevsimi kurak geçmiş, neticede bitkiler yeterli yağış 
alamamışlardır. 
Araştırma, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eyyübiye kampüsü uygulama alanında 2017 yılının 
Temmuz ayı’nın 2 haftasında kurulmuştur Araştırma; tesadüf blokları deneme desenine göre 3 
tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede; 5 farklı ekim sıklığında markörle çiziler açılarak 
sıra aralığı 70x15 cm, 70x30 cm, 70x45, 70x60 ve 70x75 olacak şekilde parseller 
oluşturulmuştur. Bu parseller 5 metre uzunluğunda ve 5 sıradan oluşturulmuştur. Her bir parsel 
alanı; 5m x 0.7m x 5sıra=17.5 m2 olarak ayarlanmıştır. Ekim elle yapılmıştır. Buna göre her bir 
tekerrür 5 parselden oluşturulmuştur. Her parselin ilk ve her sıranın ilk ve son 50 cm’ lik 
kısımları kenar tesiri olarak atıldıktan sonra geriye kalan alan, hasat alanı olarak belirlenmiş ve 
karakterlere ilişkin gözlem ve ölçümler bu alanda yapılmıştır. Denemede dekara 3 kg N ve 9 
kg P2O5 gelecek şekilde gübre kullanılmıştır (Batırca, 2017). Yetiştirme süresince sulama, 
çapalama ve gerekli bakım işlemleri yapılmıştır. Deneme süresince bitkiler çıkış yaptıktan sonra 
elle yabancı ot mücadelesi yapılmıştır. Denemede, damla sulama sistemi ile sulama yapılmış ve 
sulama suyu alandaki kuyudan sağlanmıştır. Toprağın nem durumuna göre bitkiler yaklaşık 
haftada 1 gün tarla kapasitesi seviyesine gelinceye kadar toplam 8 defa sulanmıştır. 
Guar fasulye ot için; çiçeklenme sonu ile alt baklaların olgunlaşmaya başladığı zaman hasat 
edilmiştir. Tohum hasatı ise, baklalar sararıp olgunlaştığı zaman biçilmiştir. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 
İncelenen beş farklı ekim sıklığı parsellerinden %1 seviyesinde çok önemli derecede etkilendiği 
görülmektedir. Farklı ekim sıklıklarında ekilen Guar fasulyesi bitkisine ait bitki boyu değerleri 
72.57-
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100.61 cm olarak tespit edildiği Çizelge 1‘den izlenmektedir. En yüksek bitki boyu değeri 100.61 cm 
ile 70x15 sıra arası mesafesinde, en düşük bitki boyu değeri ise 72.57 cm ile 70x45 sıra arası 
mesafesinden elde edilmiştir. Guar fasulye bitkisinin bitki boyu ile ilgili farklı bölgelerde çalışmalar 
mevcuttur. Pakistan'da yapılan guar tohum verimi çalışmasında, bitki boyunun 30 ve 60 cm sıra 
aralığına kıyasla 45 cm sıra aralığında en yüksek olduğunu belirtmiştir (Abid ve ark., 1980). 
Çizelge 1. Çalışmada incelenen bazı özellikler 

Ekim 
Sıklıkları 

(cm) 

Bitki Boyu 
(cm) 

Dal Sayısı 
(adet) 

Sap Kalınlığı 
(mm) 

Yeşil Ot Verimi 
(kg/da) 

Kuru Ot 
Verimi (kg/da) 

70x15 100.61 a 7.33 9.53 2327.00 a 636.28 a 

70x30 88.23 b 6.20 8.39 2000.37 b 564.70 ab 

70x45 72.57 c 6.40 8.03 1818.58 c 524.31 bc 

70x60 87.79 b 8.00 10.13 1404.38 d 462.12 cd 

70x75 82.43 bc 8.60 10.85 1376.40 d 406.54 d 

Ortalama 86.33 7.31 9.39 1785.35 518.79 

LSD 11.72 Ö.D Ö.D 174.12 78.57 

Sakız fasulyesinin dal sayıları yönünden incelenen beş farklı ekim sıklığı parsellerinde anılan 
karakterin önemsiz olduğu görülmektedir. Ortalama değerler bakımından farklılık olmamasına 
karşın, rakamsal olarak en düşük bitki başına dal sayısı değeri 70x30 sıra arası mesafesinde 6.20 adet 
bulunurken en yüksek değer ise 70x75 sıra arası mesafesinde 8.60 adet olarak tespit edilmiştir. 
Farklı ekim sıklıklarında ekilen Guar fasulyesi bitkisine ait sap kalınlığı değerleri Çizelge 1 
incelendiğinde, ortalama değerler bakımından farklılık olmamasına rağmen, rakamsal olarak sap 
kalınlığında en yüksek değer 10.85 mm ile 70x75 sıra arası mesafesinde, en düşük değer ise 8.03 mm 
ile 70x45 sıra aralığında dikkati çekmektedir. 
İncelenen beş farklı ekim sıklığı parsellerinden %1 seviyesinde çok önemli derecede etkilendiği 
izlenmektedir. Farklı ekim sıklıklarında ekilen Guar fasulyesi bitkisine ait yeşil ot verimi değerleri 
Çizelge 4.10 incelendiğinde; 2327.00-1376.40 kg/da arasında tespit edilmiştir. En yüksek yeşil ot 
verimi 70x15 cm sıra arası mesafesinde 2327.00 kg/da en düşük yeşil ot verimi ise 70x75 cm sıra 
arası mesafesinde 1376.40 kg/da olarak tespit edilmiştir. Sıra aralıklarının ortalaması olarak yeşil ot 
verim 1785 kg/da olarak tespit edilmiştir. Yeşil ot verimini incelemek amacı ile ilgili olarak yapılan 
birçok araştırmada olduğu gibi sıra arası mesafesi azaldıkça yeşil ot verimi artmıştır (Gökkuş, 2015).  
Kuru ot verimi yönünden incelenen beş farklı ekim sıklığı parsellerinden %1 seviyesinde çok önemli 
derecede etkilendiği görülmektedir. Farklı ekim sıklıklarında ekilen Guar fasulyesi bitkisine ait kuru 
ot verimi değerleri Çizelge 4.12. incelendiğinde 636.28-406.54 kg/da aralığında tespit edilmiştir. En 
düşük kuru ot verimi değeri 70x75 cm sıra arası mesafesinde 406.54 kg/da, en yüksek değer ise 70x15 
cm sıra arası mesafesinde 636.28 kg/da olarak tespit edilmiştir. Sıra aralıklarının ortalaması olarak 
kuru ot verim 518.79 kg/da olarak bulunmuştur. 
Kuru ot verimini incelemek amacı ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda sıra aralığı mesafesinin 
artması sonucu bitki yoğunluğunun azalması ile birlikte yeşil ot verimlerinde olduğu gibi kuru ot 
verimlerinde de azalmanın olabileceği aşikardır. Araştırma sonuçlarımız sıra arası mesafesi 
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genişledikçe kuru madde oranın da azalma gösterebileceğinden pek çok araştırıcının sonuçlarıyla 
uyumludur (Algan ve ark., 2007; Geren ve ark., 2015; Sabancı ve ark., 2016). 
Çizelge 2. Araştırmada incelenen bazı özellikler 

Ekim Sıklıkları 
(cm) 

100 Tane Ağırlığı 
 (g) 

Tane Verimi 
(kg/da) 

Ham Protein Oranı 
(%) 

70x15 2.67 d 40.58 d 18.76 c 

70x30 2.80 d 51.57 c 19.14 c 

70x45 3.08 c 60.47 b 19.86 b 

70x60 3.30 b 66.37 a 19.87 b 

70x75 3.72 a 67.09 a 20.70 a 

Ortalama 3.12 57.21 19.67 

LSD 0.18 4.21 0.57 

100 tane ağırlığı incelendiğinde; incelenen beş farklı ekim sıklığı parsellerinden %1 seviyesinde çok 
önemli derecede etkilendiği görülmektedir. Farklı ekim sıklıklarında ekilen Guar fasulyesi bitkisine 
ait 100 tane ağırlığı değerleri Çizelge 1 incelendiğinde en düşük bitki başına düşen 100 tane ağırlığı 
değeri 70x15 cm sıra arası mesafesinde 2.67 g bulunurken en yüksek değer ise 70x75 cm sıra arası 
mesafesinde 3.72 g olarak tespit edilmiştir. Sıra aralıklarının ortalaması olarak 100 tane ağırlığı 3.12 
g olarak tespit edilmiştir.  
Bitkilerde tane verimi çok sayıda faktörün etkisi altındadır. İklim şartları, bitki çeşidi, tohum özelliği 
ve ekim yöntemine bağlı olarak belirlenen birim alana ekilecek tohum miktarı uygulamaları, verimi 
belirleyen önemli özelliklerdendir. Bunun yanında verim, birim alandaki bitki sayısı, bitki başına 
bakla sayısı, bakla başına tane sayısı ve 1000 tane ağırlığının bir bileşimi olduğu bildirilmektedir 
(Sierts ve ark., 1987). Sıra aralığının artması ile her bir bitkinin yaşama alanının genişlemesi ve 
tanelerin iri yapı kazanması aşikardır. Van’da yapılan denemede dar sıraya ekimler de (20 ve 40 cm) 
100 tane ağırlıkları 2.29 ve 2.63 g olarak ölçülmüştür (Doğan, 2011; S. Singh ve Devi, 2013). Sıra 
arası mesafesinin genişlemesi ile birlikte 100 tane ağırlığının arttığı (Singh ve ark., 1988) tarafından 
da bildirilmiştir. 
Tohum veriminin farklı sıra ağırlığında ekilen sakız fasulyesine etkisi istatistiksel olarak önemli 
bulunmuştur (Çizelge 2). Farklı ekim sıklıklarında ekilen Guar fasulyesi bitkisine ait tane verimi 
değerleri Çizelge 4.15. incelendiğinde 67.09-40.58 kg/da arasında tespit edilmiştir. Tane veriminin 
en düşük 40.58 g ile 70x15 cm sıra arası mesafesinde bulunurken en yüksek değer ise 67.09 g ile 
70x75 cm sıra arası mesafesinde tespit edilmiştir. Sıra aralıklarının ortalaması olarak tane verimi 
57.21 g olarak tespit edilmiştir. Elde edilen verilere göre tane veriminin ekim sıklığı arttıkça azalış 
gösterdiği tespit edilmiştir. Kaydan ve ark. (2011). Sık ekimlerde rekabetin daha erken başlaması ve 
bitki potansiyelindeki kayıpların da daha fazla olabileceği için tane veriminin düştüğünü söylemiştir. 
Hindistanda yapılan çalışmada Garg ve ark., (2007) tane veriminin 45 cm sıra aralığı mesafesin de 
30 cm sıra aralığından daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. 
Farklı ekim sıklıklarında ekilen Guar fasulyesi bitkisine ait kuru ot için ham protein oranı değerleri 
%18.76-20.70 arasında tespit edilmiştir (Çizelge 2). Anılan karakterin en yüksek değer ise %20.70 
ile 70x75 cm, en düşük değeri %18.76 ile 70x15 cm sıra arası mesafesinde, tespit edilmiştir. Bitkideki 
protein oranları sıra aralıklarına göre önemli değişim göstermiştir. Araştırma bulgularımız, sıra aralığı 
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mesafesinin artışı ile kuru ot için ham protein oranının da arttığı sonucunu göstermektedir. Bingöl 
ekolojik şartlarında %10.3-%20.1 değerleri ile Karaköse’nin bulguları uyum içerisindedir (Karaköse, 
2018). 

AÇIKLAMA 
Bu çalışmanın verileri yüksek lisans öğrencisi olan Zeynep KARAGÖZLÜ’nün tezinden üretilmiştir. 

SONUÇ 
Şanlıurfa ili koşullarında yazlık baklagiller yem bitkisi alternatif ürün olarak artan sıra aralıklarında 
verim özelliklerinin de artacağı aşikardır. Bununla birlikte yazlık baklagiller yem bitkileri üretiminin 
çok sınırlı olduğu bölgelerde ekilebilecek uygun bir bitki olması açısından yazlık baklagiller 
üretimine gereken önemin verilmesi ve sınırlı sayıda olan yetiştirme teknikleri ile ilgili çalışmaların 
artırılması gerekmektedir. Ekim sıklıklarının belirlenmesinde bölge koşullarına adaptasyonunun tam 
uygun olabilmesi için bu araştırmanın birkaç yıl daha sürdürülmesinin uygun olacağı kanaatine 
varılmıştır. 
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(Sorumlu Yazar) 

ÖZET 
Bu araştırma, Şanlıurfa ili Harran ovası ekolojik koşullarında kışlık tek yıllık bazı baklagil yem 
bitkilerinde azotlu gübrelemenin nodulasyon, ot verimi ve kalite özellikleri üzerine etkilerini 
belirlemek amacıyla 2017-18 yıllarında Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eyübiye Kampüsü 
araştırma alanında tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmada 
ana parselleri baklagil yembitkileri (adi fiğ, Macar fiği ve yem bezelyesi), alt parselleri ise azot dozları 
(0, 5, 10, 15 kg/da) oluşturmuştur. Araştırma bulgularına göre ilk çiçeklenme gün sayısı karakterinin, 
en erken 103.00 gün ile adi fiğde 5,10 ve 15 kg/da azot dozundan ve Macar fiğinin 10 ve 15 kg/da 
azot dozundan,  % 50 çiçeklenme gün sayısı karakterinin en erken 107.00 gün ile yem bezelyesinde 
5,10 ve 15 kg/da azot dozundan, bitki boyu karakterinin en yüksek değeri yem bezelyesinin 15 kg/da 
azot dozundan 73.60 cm, en yüksek bitki başına dal sayısının yem bezelyesinde 15 kg/da azot 
dozundan 18.60 adet, yeşil ot verimi karakterinin en yüksek değeri 2496.60 kg/da ile Macar fiğinin 
10 kg/da azot dozundan, en yüksek kuru ot veriminin 546.40 kg/da ile Macar fiğinin 10 kg/da azot 
dozundan, kuru otta en yüksek protein oranı %32.62 ile adi fiğin 15 kg/da azot dozundan elde 
edilmiştir. Şanlıurfa ve benzer ekolojilerde sonbahar ekimlerinde Macar fiğinin yem bezelyesi ve adi 
fiğden daha yüksek yeşil ot ve kuru ot verimi sağladığı, ot kalitesi dikkate alındığında ise adi fiğin 15 
kg/da azot dozu önerilebilir.  
Anahtar Kelimeler: Yeşil ot verimi, kuru ot verimi, ham protein oranı ve azotlu gübreleme 

THE EFFECT OF FERTILIZATION ON NODULATION, GRASS YIELDS AND 
QUALITY CHARACTERISTICS 

ABSTRACT 
This study was carried out in Harran University in 2017-18 Harran University Faculty of Agriculture 
in Eyübiye Campus in order to determine the effect of nitrogen fertilization on some nodules, weed 
yield and quality characteristics of some winter legumes in ecological conditions of Harran plain in 
Şanlıurfa province. . In the study, the main parcels were leguminous crops (common vetch, Hungarian 
vetch and fodder peas), while sub-parcels produced nitrogen doses (0, 5, 10, 15 kg/da). According to 
the findings of the research, the first flowering day number character, at the earliest 103.00 days, with 
the common vetch 5,10 and 15 kg/da nitrogen dose and 10 and 15 kg/da nitrogen dose of Hungarian 
vetch, 50 % the number of days of flowering with the earliest 107.00 days. peas 5,10 and 15 kg/da of 
nitrogen dose, the highest value of the height of the plant height of 15 kg/ha of the feed peas 73.60 
cm, the highest number of branches per plant 15 kg/da of the number of branches in the nitrogen dose 

141

mailto:nidal@hotmail.com
mailto:gbengisu@hotmail.com


 

Year 3 (2019)   Vol:11                                             Issued in OCTOBER, 2019                                            www.ejons.co.uk 
 

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

18.60, the green grass yield character the highest value of 2496.60 kg/da of Hungarian vetch 10 kg/da 
of nitrogen dose, the highest dry grass yield of 546.40 kg/da with 10 kg/da of Hungarian vetch 
nitrogen dose, the highest protein in dry grass with 32.62 % of the common vetch 15 kg and nitrogen. 
In the case of autumn planting in Şanlıurfa and similar ecologies, it can be suggested that Hungarian 
vetch provides higher green grass and hay yield than feed peas and common vetch and 15 kg/da 
nitrogen dose of common vetch is considered when considering weed quality. 
Keywords: Green grass yield, hay yield, crude protein content and nitrogen fertilization 
 

GİRİŞ 
Yem bitkileri botanik yönden; Baklagil (Leguminosae), Buğdaygil (Graminea) ve diğer familyadaki 
bitkiler olarak 3 gruba ayrılmaktadır. Baklagiller (Leguminosae) tahıl grubundan sonra tarım alanında 
en fazla üretimi yapılan ürün grubudur. Baklagil familyasında yer alan bitkilerin, birçok ülkede 
bitkisel protein kaynağının en büyük kısmını karşıladığı söylenebilir. Baklagillerin birçok cinsi 
bulunmaktadır. Bunlar arasında bulunan yonca, korunga, fiğ, üçgüller, yem bezelyesi ve yemlik kolza 
vb. gibi önemli bitkiler yer almaktadır (Gülcan ve ark. 1995; Gepts ve ark. 2005). 
Baklagil tane yemleri, içerdikleri yüksek protein ve enerjiden dolayı özellikle ruminant beslemede 
önemli yem maddelerindendir. A, B ve D vitaminlerince zengin olup birçok çeşidi bulunmaktadır. 
Yağlı tohum küspelerinin üretilmediği, yetersiz üretildiği veya kullanımının pahalı olduğu yerlerde 
ruminant yemlerinin protein ihtiyaçlarının önemli bir kısmını karşılamak amacıyla kafi miktarda 
katılabilmektedir (Kaya ve Yalçın 1999; Volpelli ve ark. 2009). 
Bu araştırma Şanlıurfa ekolojik koşullarında Adi fiğ, Macar fiği ve Yem Bezelyesinde farklı azot 
dozlarının yeşil ot, kuru ot verimi ile kalite özelliklerine etkileri tespit etmek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

 
MATERYAL ve YÖNTEM 
Araştırmada materyal olarak Kubilay-82 Adi fiğ, Konya-2000 Macar fiğ çeşidi ve Cosmos Yem 
bezelyesi çeşidi kullanılmıştır. Farklı azot dozlarının testinde ise amonyum sülfat (%21 N) 
kullanılmıştır. Araştırma 2017/18 yılı Temmuz ayı’nın 2. Haftasında Şanlıurfa ili Harran ovası 
ekolojik koşullarında Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eyübiye Kampüsü araştırma alanında 
yürütülmüştür.  
Deneme yeri topraklarının ana materyali kolluviyal olup, kırmızımsı kahverengi derin toprak 
özelliğindedir. Yapılan analizler sonucunda ağır bünyeli, tuzlulukları zararsız, hafif alkali 
reaksiyonda, kireçli, organik madde yönünden fakir, fosforca yetersiz, potasyumca zengin durumda 
olduğu, ayrıca tipik kırmızı renkli profilleri, killi tekstürlüdür. Üst toprak orta köşeli blok, sonra 
granüller; alt toprak kuvvetli iri prizmatik sonra kuvvetli orta köşeli blok yapıdadır. Aşağılara doğru 
artan yoğunlukta sekonder kireç ceplerini içermektedir. Kayma yüzeyleri B horizonunda başlayıp, 
aşağıya doğru belirginliği artmaktadır. Tüm profil çok kireçlidir. 
Denemenin yürütüldüğü dönemde, en düşük ortalama sıcaklık 5.5 ºC ile Ocak ayında; en yüksek 
ortalama sıcaklık 23.3 ºC ile Mayıs ayında görülmüştür. Uzun yıllar ortalama sıcaklık değerlerine 
bakıldığında, en düşük ortalama sıcaklığın 5.7 ºC ile Ocak ayında, en yüksek ortalama sıcaklığın ise 
22.1 ºC ile Mayıs ayında olduğu görülmüştür. Yağış miktarlarına bakıldığında; bitkilerin çiçek ve 
bakla dönemleri olan nisan ve mayıs aylarında sırasıyla 49.6-25.6 mm yağış düşmesi sonucu Bahar 
mevsimi kurak geçmiş, neticede bitkiler yeterli yağış alamamışlardır. 
Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre üç ayrı deneme şeklinde 3 tekerrürlü olarak 
kurulmuştur. Çalışmada ana parselleri baklagil yembitkileri, alt parselleri ise azot dozları (0, 5, 10, 
15 kg/da) oluşturmuştur. Denemede, adi fiğ ve macar fiğinde dekara 10 kg, yem bezelyesinde ise 12 
kg tohumluk kullanılmıştır. Denemede her bir parsel 5 metre uzunluğunda 20 cm aralıklı olarak 5 
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ekim sırasından oluşturulmuştur. 13 Kasım 2017 tarihinde parselizasyon çalışmaları yapılmıştır. 
Ekim ise parsalizasyon çalışmasının hemen ardından elle yapılmıştır. Deneme 3 tekerrürlü olup 9 
parselden oluşmaktadır. Parsellerde gübre etkilerinin karışmaması için her parsel arasında 80 cm, 
bloklar arasına 1 m boşluk bırakılmış ayrıca yüzey akışının önlenmesi için de parsellerin etrafına set 
kurulmuştur. Gübre dozu uygulaması 23 Mart 2017 tarihinde elle serpme şeklinde uygulanmıştır. 
Hava şartlarının kış aylarında beklenen seyrinde gitmemesi ve bunun sonucunda bitkilerde kuruma 
riskinin ortadan kaldırılması amacıyla 15 Şubat tarihinde deneme alanına yağmurlama sulama işlemi 
uygulanmıştır. 30 Mart tarihinde elle yabancı ot kontrolü yapılmıştır. Denemeye zarar verebilecek 
yabancı otlar hem elle hem de çapa ile deneme alanından temizlenmiştir. 18 Mayıs tarihinde her 
parselin ilk ve son sıraları ve her sıranın ilk ve son 50 cm’lik kısımları kenar tesiri olarak atılmış 
geriye kalan alan, hasat edilmiş ve karakterlere ilişkin gözlem ve ölçümler bu alanda yapılmıştır. 
Araştırma sonunda elde edilen veriler uygun istatistik paket programında değerlendirilip, ortalamalar 
arasındaki farkların önem düzeylerinin belirlenmesinde LSD (AÖF) testinden yararlanılmıştır. 

 
BULGULAR ve TARTIŞMA 
%50 çiçeklenme gün sayısı yönünden, ilk çiçeklenme tarihinde olduğu gibi, baklagil türleri ile azot 
dozları arasındaki farkın, ayrıca anılan karakter yönünden baklagil türleri*azot dozları 
interaksiyonunun önemli olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 1). İncelenen farklı dozlarda gübre 
uygulamalarının bitki boyu karakterine %5 düzeyinde önemli derecede etkilendiği görülmektedir. 
Bitki boyuna ilişkin çalışmalar incelendiğinde; Seydoşoğlu (2013) bazı yem bezelyesi genotiplerinde 
37.6-67.6 cm, Seydoşoğlu (2014a) bazı macar fiğ genotiplerinde 46,3-55,1 cm, Seydoşoğlu (2014b) 
bazı adi fiğ genotiplerinde 33.9-62.6 cm arasında değiştiğini bidirmeleri, sonuçları desteklemektedir. 
Yeşil ot verimi yönünden hem baklagil türleri, hem de azot dozları arasındaki farklılıklar önemli 
bulunmuştur (Çizelge 1). Anılan karakter yönünden interaksiyon istatistiki olarak önemli 
bulunmamıştır. En yüksek yeşil ot verimi 1993.4 kg/da ile dekara 10 kg azot dozundan elde edilmiş, 
ancak 5 kg N/da azot uygulaması ile aynı gurupta yer almıştır. Denemeye alınan baklagil yem 
bitkilerinde azotlu gübreleme yeşil ot verimini önemli derecede artırmıştır. Özellikle azot 
uygulanmayan parsellere göre, dekara 5 ve 10 kg azot uygulanan parsellerden elde edilen yeşil ot 
verimleri kayda değer bir şekilde daha yüksektir.  
 
Çizelge 1. Araştırmada incelenen bazı özellikler 

%50 Çiçeklenme Gün Sayısı (gün) 

Azot Dozları  Baklagil Türleri 

Adi Fiğ Macar Fiği Yem Bezelyesi Ortalama 

N (0 kg/da) 110.0 109.0 140.0 119.7 

N (5 kg/da) 109.0 107.0 135.0 117.0 

N (10 kg/da) 109.0 107.0 135.0 117.0 

N (15 kg/da) 109.0 107.0 135.0 117.0 

Ortalama 110.0 109.0 140.0 119.7 

Bitki Boyu (cm) 

N (0 kg/da) 49.9 51.9 70.3 57.4 
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Azot bitkilerin büyümesinde kullanılan en önemli elementtir. Aynı zamanda protein, RNA ve 
DNA’nın yapıtaşıdır. Baklagiller diğer bitkilere göre daha fazla azot kullanmaktadırlar. Köklerinde 
bulunan Rhizobium bakterilerinin bağladığı azot yetmemektedir. Dolayısıyla baklagiller azotlu 
gübrelemeye olumlu cevap vermektedirler. 
Araştırmada, en yüksek kuru ot verimi Macar fiğinden elde edilmiş, bunu adi fiğ izlemiştir (Çizelge 
1). Azotlu gübre dozu arttıkça kuru ot verimi önce artış göstermiş, sonra kısmen azalmıştır. En yüksek 
kuru ot verimi 461.4 kg/da ile dekara 10 kg azot dozundan elde edilmiş, bu değeri sırasıyla 15 kg azot 
dozu, 5 kg azot dozu izlemiştir. Yeşil ve kuru ot verimleri ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde; 
Kökten ve ark. (2018) bazı burçak genotiplerinde yeşil ot verimini ortalama 402.1-423.5 kg/da, kuru 
ot verimini 95.6-95.8 kg/da arasında değiştiğini bildirmiştir. 

N (5 kg/da) 46.8 51.7 62.5 53.6 

N (10 kg/da) 46.8 51.3 67.9 55.3 

N (15 kg/da) 47.1 54.4 73.6 58.3 

Ortalama 47.7 b 52.3 b 68.6 a 56.2 

Yeşil Ot Verimi (kg/da) 

N (0 kg/da) 2079.8 2056.7 967.2 1701.2 c 

N (5 kg/da) 2216.3 2288.5 1173.5 1892,77 a 

N (10 kg/da) 2180.0 2496.6 1303.6 1993.4 a 

N (15 kg/da) 2005.2 2414.2 1195.0 1871.5 b 

Ortalama 2120,33 a 2313,99 a 1159,82 b  

Kuru Ot Verimi (kg/da) 

N (0 kg/da) 448.9 416.0 244.0 369.6 

N (5 kg/da) 470.4 508.6 313.8 431.0 

N (10 kg/da) 487.3 546.4 350.6 461.4 

N (15 kg/da) 456.5 533.7 306.4 432.2 

Ortalama 465,78 a 501,18 a 303,69 b  

Ham Protein Oranı (%) 

N (0 kg/da) 24,85 ef 22,47 hi 21,48 i 22.93 

N (5 kg/da) 28,23 c 23,74 fg 23,51 gh 25,16 

N (10 kg/da) 29,75 b 25,35 de 24,08 fg 26,40 

N (15 kg/da) 32,62 a 26,31 d 25,98 de 28,31 

Ortalama 28,87 24,46 23,76  
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Araştırmada, en yüksek kuru otta ham protein oranı adi fiğden elde edilmiş, bunu Macar fiği izlemiştir 
(Çizelge 1). Azotlu gübre dozu arttıkça kuru otta ham protein oranı artış göstermiştir. En yüksek kuru 
otta ham protein oranı 28.31(%) ile dekara 15 kg azot dozundan elde edilmiş, bu değeri sırasıyla 10 
kg azot dozu, 5 kg azot dozu ve 0 kg azot dozu izlemiştir. Kökten ve ark. (2019) bazı tek yıllık baklagil 
yem bitkilerinde ham protein oranını ortalama %7.3 olarak bildirmesi, elde edilen sonuçlardan düşük 
olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni, araştırmada kullanılan çeşitlerin, ekolojik koşullardan 
kaynaklandığı söylenebilir. 

 
SONUÇ   
Şanlıurfa ve benzer ekolojilerde sonbahar ekimlerinde Macar fiğinin yem bezelyesi ve adi fiğden 
daha yüksek yeşil ot ile kuru ot verimi sağladığı, ot kalitesi dikkate alındığında ise adi fiğin 15 kg/da 
azot dozu önerilebilir. 
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