
 
 
 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2015 Cilt: 33-5 
 

1 

*BİR TEKSTİL İŞLETMESİNDE FAALİYET BAZLI MALİYETLENDİRME 
TEMELLİ ÜRÜN KARMASI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNDE  

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI1 
 

Using Linear Programming Approach for Solution of Product Mix Problem Which is 
Based on Activity Based Costing in A Textile Company 
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ÖZET 

Tekstil sektöründe yaşanan yoğun rekabet ortamı nedeniyle müşteri 
ihtiyaçları ve istekleri zaman içerisinde değişmiştir. Bu yüzden ürün çeşitliliği sürekli 
olarak artmaktadır.  

Bu çalışmada ürün portföyünün bilimsel olarak yönetilebilmesini sağlamak 
amaçlanmıştır. Bir koleksiyon dönemi için geliştirilen ürünlerin maksimum kazancı 
sağlayacak şekilde satılabilmesi için satış birimine hedefler vermek üzere doğrusal 
programlama yaklaşımıyla bir ürün karması modeli tasarlanmıştır. 

Doğrusal programlama çalışmaları kapsamında amaç fonksiyonu, karı 
maksimize etmek şeklinde tasarlanmıştır. Ürünlerin maliyetleri olarak faaliyet bazlı 
maliyetlendirme temelli yaklaşımla hesaplanmış maliyetler kullanılmıştır. 

Uygulama bir entegre tekstil şirketinde gerçekleştirilmiştir. Uygulama 60 
ürün ve kapasite kısıtı olarak iplik, boya, dokuma, terbiye, kalite kontrol ve fason 
proseslerinden oluşan 22 farklı prosesi kapsamaktadır. En iyi ve en kötü satış 
tahminleri ile de ürün satış miktarı aralıkları modelin satış kısıtları olarak 
belirlenmiştir.  

Sonuçta model, en karlı ürün karmasının belirlenmesini sağlamaktadır. 
Belirlenen en karlı ürün karması satış hedefi olarak kullanılacaktır. Bu şekilde 
şirketlerin ürün geliştirme ve satış stratejileri değişecektir.  
Anahtar Kelimeler: Tekstil, Ürün karması, Doğrusal programlama 
 
ABSTRACT 

Because of the intense competition environment in the textile sector, 
customer’s requirements and demands have changed in the course of time. 
Therefore product variety increases invariably. 

The aim of this work, is providing to administrate the production portfolio 
scientificially. A production mix model was designed using the linear programming 
approach to give targets to sales department for selling the products which was 
developed for a collection period to provide maximum income. 

The objective function was designed to provide profit maximization in the 
scope of linear programming studies. As the cost of productions, costs which were 
calculated with the activity based costing approach, were used.  

                                                           
*Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2015 Cilt: 33-5 
 

2 

The model implemented in an integrated textile company. That model 
contains 60 products and 22 different processes that are yarn production, dyeing, 
weaving, finishing, quality control and outsourcing processes as capacity 
constraints. With the best and the worst sales forecasts for products, sales 
intervals were determined as sales constraints of model. 

On the upshot model provides determining the most profitable production 
mix. Determined production mix is used for sales target. By this way, configurating 
the production development and sales strategies of companies, will change. 
Key Words: Textile, Product mix, Linear Programming 
 
GİRİŞ 

Günümüzde, birçok sektörde olduğu gibi tekstil sektöründe de yoğun 
rekabet yaşanmaktadır. Çin ve Hindistan gibi ülkelerin düşük maliyetlerle çarpıcı bir 
şekilde pazara girmeleri nedeniyle, tekstil sektöründe üret – sat dönemi sona 
ermiştir. 

Yeni düzende, şirketler pazar paylarını koruyabilmek, karlılıklarını ve 
varlıklarını sürdürebilmek için yenilik yapma gereğini duymaktadırlar (Mucuk, 
2002). Bu yüzden şirketler sürekli olarak yeni ürünler geliştirmekte ve ürün 
çeşitliliğini arttırmaktadırlar. Bununla beraber modanın da sürekli değişiyor olması, 
tekstil şirketlerindeki ürün çeşitliliğinin daha da artmasına yol açmaktadır. 

Sonuçta, ürün başına satış miktarları azaldığından çeşitliliği arttırarak 
toplam satış miktarını korumak, esas hedef haline gelmiştir. Bu nedenle sürekli 
yeni ürünler geliştirilmekte ve bu ürünler, ürün havuzuna eklenmektedir. Ancak, 
prototipi üretilen yeni ürünlerin tamamının, üretime alınması çok mantıklı değildir. 
Öncelikle her yeni ürünün ticari analizleri yapılmalı, üretiminin katma değer 
oluşturup oluşturmayacağı tespit edilmelidir. Bu aşamayı geçen ürünler ise şirketin 
pazara sunacağı ürün gamını oluşturmalıdır. Fakat ürün gamı bunlarla sınırlı 
kalmamakta, müşterilerden gelen özel talepler doğrultusunda geliştirilen ürünler de, 
ürün gamına eklenmektedir. Hemen her yıl modanın değiştiği ve yılda biri kış diğeri 
yaz olmak üzere iki sezon olduğu düşünüldüğünde, satılabilecek birçok farklı ürün 
ile karşı karşıya kalınacağı kesindir. 

 
Ürün Karması Yaklaşımı 

Literatürde ürün karması, bir şirketin üretim bandından çıkan ve benzer 
pazarlara sunulan, benzer ürünlerin oluşturduğu grup olarak tanımlanmaktadır. 
Sürekli farklı ürün karmalarıyla karşı karşıya kalan tekstil şirketlerinin; varlıklarını 
sürdürebilmek, rekabet avantajı sağlamak, pazar paylarını ve dolayısıyla 
karlılıklarını arttırabilmek için ürün karmalarını doğru olarak belirlemeleri 
gerekmektedir. Zira şirketlerin aldıkları ürün karması kararları, karlılıklarını 
arttırmada en önemli faktörler arasında yer almaktadır (Ünal, 2006). Bu noktada 
ortaya çıkan soru ise ürün karmalarının karının nasıl belirlenmesi gerektiğidir. Satış 
fiyatının belirli olduğu düşünülürse karı belirlemek için maliyeti bilmek yeterli 
olacaktır. Bunun için ise ürün karmasını oluşturan her ürünün maliyeti ayrı ayrı 
hesaplanmalıdır. 
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Faaliyet Bazlı Maliyetlendirme 
Maliyet hesaplama yöntemleri karşılaştırıldığında; faaliyet bazlı 

maliyetlendirme anlamlı bir uygulama olarak ortaya çıkmaktadır. Cooper ve Kaplan 
tarafından 1988’ de geleneksel maliyetlendirme tekniklerine alternatif olarak 
geliştirilen faaliyet bazlı maliyetlendirme yönteminde genel üretim maliyetleri ve 
diğer maliyetler seviyelerine göre gruplandırılıp uygun dağıtım anahtarlarıyla 
ürünlere dağıtılmaktadır. Klasik yöntemde maliyetler direkt işçilik saati vb. bir 
anahtarla ürünlere dağıtıldığından maliyetlendirme çok doğru olmamaktadır (Ünal, 
2006). 

Bu çalışmada da faaliyet bazlı maliyetlendirme temelinden hareketle ürüne 
uygun dağıtım anahtarlarıyla kolayca indirgenebilen maliyetler (değişken 
maliyetler) hesaplanmış; örneğin genel yönetim gideri, pazarlama gideri vb. sabit 
maliyetler hariç tutulmuştur.  

Böylece satış fiyatıyla değişken maliyet arasındaki fark o ürünün katkısı 
olarak hesaplanmıştır. Gerçekleşen toplam katkının sabit maliyetleri karşılama 
oranına bakıldığında ürünün sağladığı katma değer görülmektedir. 

Lea ve Fredendall kurdukları algoritma yoluyla geleneksel maliyetlendirme 
yöntemi ile faaliyet bazlı maliyetlendirme yöntemini canlı değerler üzerinden 
karşılaştırmışlardır. Sonuçta faaliyet bazlı maliyetlendirmenin karlılık ve şirketin 
çeşitli performans kriterleri üzerinde daha etkili olduğunu ve daha hassas bir 
maliyetlendirme yöntemi olduğunu tespit etmişlerdir (2002). 

Öte yandan faaliyet bazlı maliyetlendirme tekniğinin farklı kullanımları da 
söz konusudur. Kee ve Schmidt yaptıkları ürün karması çalışmasında faaliyet bazlı 
maliyetlendirme tekniği ile kısıtlar teorisini entegre ederek kullanmışlardır. Faaliyet 
bazlı maliyetlendirme sayesinde ürün karmasının katkısını daha iyi 
belirleyebilmişlerdir. Kısıtlar teorisi sayesinde ise kısıt oluşturan kaynakları daha 
kolay bir şekilde tespit edebilmişlerdir (2000). 

Faaliyet bazlı maliyetlendirme tekniği ile ürün karmasındaki ürünlerin 
maliyetlerini belirledikten sonra çeşitli şekillerde optimum ürün karması tespit 
edilebilmektedir. Burada kullanılan tekniklerin çoğu doğrusal programlama üzerine 
kurulmuştur. 

Basit bir doğrusal programlama problemi temel olarak kar, gider vb. bir 
değeri en büyükleme veya en küçükleme amacı üzerine, kurulmuş olan bir 
matematiksel ifade olan, amaç fonksiyonu ve bu amaç fonksiyonunun sınırlarını 
belirleyecek olan kısıtlardan oluşmaktadır (Heizer ve Render, 2001). Problemi 
çözdükten sonra ise genelde duyarlılık analizi yapılır. Duyarlılık analizi ile amaç, 
yöneticilere bileşenlerde oluşacak değişikliklerin optimal duruma yapacağı etkiyi 
gösterebilmektir (Öztürk, 1997). 
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MATERYAL ve METOT 
Materyal 

Problemin çözüm uygulaması için bir entegre tekstil şirketinden alınan 
gerçek veriler değiştirilerek kullanılmıştır. Çözüm aracı olarak Lingo programı tercih 
edilmiştir. 

Veri olarak ürün bilgileri, proses bilgileri, maliyet-fiyat bilgilerine ihtiyaç 
duyulmuştur. Uygulamada 60 ürün yer almış olup, bu 60 ürünün satış fiyatlarına 
(net satış geliri şeklinde kullanılacaktır) ve değişken maliyetlerine ihtiyaç 
duyulmuştur. Fiyat-maliyet farkı da çalışmada katkı olarak adlandırılmış ve amaç 
fonksiyonunda maksimize edilecek parametre olmuştur. 

Ürün ve proseslerle ilgili detaylı bilgilere ihtiyaç duyulmuştur. Ürünlerin atkı 
sıklıkları, ara proses sapma oranları (çekme, büzülme), proseslere göre telef 
oranları, ürünlerin yapısındaki iplik cinsleri, iplik cinslerinin hızları, ürünlerin 
makinelerdeki hızları, kalite düzeyleri, proseslerin randımanları, satış öngörüleri vb. 
bilgiler ilgili bölümlerden tedarik edilmiştir (Şirketin maliyet, satış fiyatı gibi özel 
verileri değiştirilerek kullanılmıştır). 
 
Metot 

Ürün karması probleminde iki temel nokta vardır. Birincisi amaç, ikincisi 
amaca giderken kullanılacak tekniktir. 

Bu çalışmada amaç; en büyük toplam katkıyı sağlayacak ürün karmasını 
oluşturmaktır. Toplam katkı ürünlerin katkılarının toplamı şeklinde hesaplanacaktır. 
Ürünlerin katkıları ise her ürünün metre başına katkısının, ilgili ürünün hedef satış 
metresi (üretim) ile çarpımı şeklinde hesaplanmıştır. En büyük toplam katkıyı 
sağlayacak ürün karmasını oluştururken de doğrusal programlama tekniği 
kullanılmıştır. 

 
Problemle İlgili Genel Bilgiler 

İlgili şirketin içinde bulunduğu sektörde, ürünler her yıl için, yılda iki sezon 
(yaz ve kış) olacak şekilde geliştirilmektedir ve bunların her birine koleksiyon adı 
verilmektedir. Dolayısıyla model koleksiyonlara özel olarak geliştirilmiştir. Ancak 
esnek olarak geliştirildiğinden ürün içeriği istenildiği kadar geliştirilebilir. Öte 
yandan entegre tekstil işletmeleri düşünülerek tasarlanan model; daha farklı 
proseslere sahip işletmelerde veya entegre olmayan tekstil işletmelerinde de 
kısıtlar eklenip çıkarılarak rahatlıkla kullanılabilir. 

Koleksiyonda bulunacak tiplerin seçilmesi ve müşterilere sunularak 
satışının gerçekleştirilmesi işleminin makro süreç akış şeması Şekil 1’ de 
görülmektedir. Bu çalışmada kurulacak model ile ikinci ve dördüncü işlem adımları 
şekillendirilmiş olacaktır. Çünkü en büyük katkıyı sağlayacak ürün karması modeli 
tespit edildikten sonra, müşterilere yapılacak satışlar, bu karmaya göre 
planlanacaktır. 

Küçük çaplı işletmelerde, yani ürün çeşitliliğinin az ve proses çeşitliliğinin 
sınırlı olduğu işletmelerde, amaca uygun ürün karması modelini kurmak çok zor 
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değildir. Ancak ürün ve proses çeşitliliği arttıkça problemin boyutu ve zorluk 
derecesi artmaktadır. 

 
Şekil 1. Satılacak ve Üretilecek Ürünlerin Belirlenmesi İşlemi Makro Süreç Akış 

Şeması 
 
Problemin Bileşenleri 

İncelemeler doğrultusunda problemin bileşenleri sıralanacak olursa 
aşağıdaki gibi bir liste oluşmaktadır; 

 
1- Ürünler 
2- Kar/Maliyet 
3- Kapasite 

a. Ürünler arasında farklılıklar olabilir. Dolayısıyla kaynak kullanım 
oranı üründen ürüne değişiklik gösterebilir. Ayrıca kapasite 
belirlerken, hangi ürünün hangi prosesi hangi sırayla gördüğü de 
önem arz etmektedir. 

b.  Kapasite ihtiyaç hesabı yaparken üretim kayıplarını da dikkate almak 
gerekmektedir. Çünkü amaç, hattan bir birim ürün almak olabilir 
ancak bir birim ürün almak için ne kadar üretilmesi gerektiği ayrı bir 
sorudur. 

c. Müşterilerin ürün gamı dışından da talepleri olabilir. Dolayısıyla 
kapasiteyi belirlerken bu noktayı atlamamak gerekir. 

d. Üretimin belirli aşamalarında fason üretim yapılabilir. Bu sebeple 
fason üretim için de bir kapasite kısıtı tasarlanmıştır. 

4- Satış Tahminleri 
Bu bileşenlerden hareketle amaç fonksiyonu oluşturulmuş, kısıtlar 

belirlenmiştir. 
 

Kullanılan Notasyonlar 
İndisler; 
i : ürün numarasını ifade etmektedir. i= 1….n (Bu uygulamada n; en fazla 61 
olmuştur. 61 numaralı ürün fason imalata giden gölge ürünü temsil etmektedir. 
Sadece fason denemesinde kullanılmıştır). 
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j :makine numarasını ifade etmektedir. j=1..a..b..c..d..m (a iplik grubu, b 
dokuma hazırlık grubu, c dokuma grubu, d terbiye grubu, e kalite kontrol grubu, f 
fason grubu dahilindeki makinelerden sonuncusunun numarasını göstermektedir. 
Bu uygulamada m; en fazla 22 olmuştur. 22 numara fason işlemini bir makine gibi 
göstermektedir. Çizelge 1’ de makineler ve numaraları görülmektedir.  
i,min : ürünlerin minimum üretim miktarlarını ifade etmektedir. 
i,max : ürünlerin maksimum üretim miktarlarını ifade etmektedir. 

 
Parametreler; 
Z : Ürün karmasından elde edilecek toplam katkı (TL/ay) 
NSGi : i. ürünün birim (mt) başına net satış geliri (TL/mt). 
DGi : i. ürünün birim (mt) başına değişken gideri (TL/mt). 
Qi : i. ürünün geçmiş kalite düzeyi (%). 
TAPSi : i. ürünün terbiye çekme oranı (%). 
DAPSi : i. ürünün dokuma büzülme oranı (%). 
Telefj : j. makinedeki birim başına telef miktarı (% veya katsayı). 
Ranj : j. makinenin randımanı (%). 
Vij : i. ürünün j. makinedeki çalışma hızı (Dokuma makineleri için atkı adedi/dk 
diğerleri için mt/dk). 
Kapj : j. makinenin aylık toplam çalışma kapasitesi (dk/ay). 
Wij : i. ürünün j. makinede çözgü ihtiyacına yönelik çalışma oranı (%) (Dokuma 
hazırlık makineleri sadece çözgü ipi için çalışır. Bu makinelerde oluşan telefleri iplik 
makinelerinin kapasite hesaplarına yansıtabilmek için iplik makinelerinin her ürün 
için çözgü ihtiyacına yönelik çalışma oranını belirlemek gerekmektedir). 
Kij : Makine kullanım katsayısı  
ASi : i. ürünün atkı sıklığı (adet/mt). 
Si,min : i. ürünün minimum satış hedefi miktarı (mt). 
Si,max : i. ürünün maksimum satış hedefi miktarı (mt). 
FKMj : j.makinenin fiili kullanım miktarıdır (dk/ay). 
 
Matematiksel Model 
 max Z = ∑ �� × (���� − ���)����        (1) 
 
Kısıtlar;  ∀�� ≥ 0          (2) 
 
İplik kapasite kısıtı;  � = 1 … �;∀�;  ∑ ���� ���×����� ×�����×�����������×∑ ���×���×������������� ��∑ �������×��×���� ����������×��� �����  ≤ ����(3) 
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Çizelge 1. Makine numaraları çizelgesi 
Numara Makine Grubu j indisi karşılığı 

1 İplik 1 

2 . . 

. . a 

. Dokuma Hazırlık . 

. . b 

. Dokuma . 

. . c 

. Terbiye . 

. . d 

. Kalite Kontrol e 

m Fason f 

 
Dokuma hazırlık kapasite kısıtı;  � = � + 1, … �;∀�;  ∑ ���� × ���×����� ×�����×�������∑ �������×��×��������������×��� ����� ≤ ����  (4) 

Dokuma kapasite kısıtı; 

 � = � + 1, … �;∀�;  ∑ ���� × ����×����×����� ×�����×����������×�������������×��� ����� ≤ ����  (5) 

Terbiye kapasite kısıtı;  � = � + 1, …�;∀�;  ∑ ���� × ���×����� ×����������×��� ����� ≤ ����     (6) 

Kalite kontrol kapasite kısıtı;  � = � + 1, … �;∀�;  ∑ ���×����� �����×��� ≤ ��������        (7) 

Fason kısıtı; 
 ∑ � ������×�������� ≤ ����� − ����� × ����� − �������     (8) 
Minimum Satış Kısıtı;    �� ≥ ��,���          (9) 
 
Maksimum Satış Kısıtı; 
 �� ≤ ��,���                     (10) 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 
Model fason kısıtı olmadan ve fason kısıtının olduğu halde ayrı ayrı 

denenmiştir. Fason kısıtı olmayan çözüme göre oluşan ürün karması ile üretim 
miktarları ve bu miktarlara karşılık sağlanan katkılar Çizelge 2’ de görülmektedir. 

Maksimum katkıyı sağlayan ürün karmasına 19 ürün girebilmiştir. Bir başka 
deyişle 41 ürün, ürün karmasına girememiştir. 

 
Çizelge 2. Çözüme göre oluşan ürün karması tablosu 

Ürün Miktar (Mt) Katkı (EUR) Ürün Miktar (Mt) Katkı (EUR) 
X1 20.000 15.110 X33 20.000 18.395 

X10 60.000 87.851 X34 200.000 412.435 

X11 150.000 303.039 X38 78.281 163.392 

X12 150.000 179.768 X42 150.000 182.868 

X13 40.000 47.540 X46 30.000 20.425 

X21 324.971 393.344 X52 1.229 1.680 

X23 150.000 171.101 X54 150.000 191.515 

X27 150.000 239.026 X59 102.957 131.967 

X29 10.000 12.967 X60 20.000 20.980 

X32 50.000 60.515 Toplam 1.857.436 2.654.420 

 
Şekil 2’ de ise ayrılan farklı fason imalat kapasitelerine göre modelde elde 

edilen toplam katkının seyri görülmektedir. Bu uygulama için model; fason imalat, 
iplik üretimi yerine yaptırılabilecek şekilde ve fasona çıkış işlemi işletmenin vater 
kapasitesine bağımlı olacak şekilde kurgulanmıştı. 

Şekilde görüldüğü gibi yaklaşık 100.000 dakikalık kapasiteye kadar elde 
edilen katkının arttığı yani fasona çıkış işleminin faydalı olduğu görülmektedir. 
Ancak 100.000 dakikadan sonraki kapasitelerde fasona çıkış işlemi anlamsız hale 
gelmektedir. Çünkü elde edilen toplam katkıda herhangi bir artış olmamaktadır. 
Model çözümü detaylı incelendiğinde boya makinelerinin kapasitesinin tükendiği 
görülmektedir. Tüm ürünler için boya prosesi şart olduğundan daha fazla üretim 
yapma şansı kalmamaktadır. 

 
SONUÇ 

Sonuçta, 2.654.420 EUR katkı sağlayan 19 üründen oluşan ürün karması 
belirlenmiştir. Farklı senaryolarda da en fazla 25 ürünün ürün karmasına girebildiği 
görülmüştür.  

Ayrıca belirlenen ürün karması modeline göre kapasite kullanımı 
noktasında da bazı sorunlar belirlenmiştir. Örneğin birbirinin muadili konumundaki 
halat boya prosesi % 95 dolulukla çalışırken slasher prosesi % 77 dolulukla 
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çalışmaktadır. Fleksi1 makinesi % 100 dolu iken diğer terbiye makineleri 
kapasitelerinin daha azını kullanabilmektedir. Terbiye makineleri birbirine tamamen 
muadil olmasa da bazıları benzer niteliktedir. İplik makinelerinde özellikle open-end 
rotor makinelerinin doluluk oranı yaklaşık % 23 şeklinde gerçekleşmiştir ki bu 
düşük bir orandır. Benzer şekilde kaplama makinesi de sadece % 18 dolulukla 
çalışmaktadır. 

 

 
Şekil 2. Ayrılan fason kapasitesine göre elde edilen katkı grafiği 

 
Bu tespitlerden hareketle özellikle dikkat edilmesi gereken üç nokta 

belirlenmiştir; 
 

i. Ürün geliştirme birimi hem satış-pazarlama ekibiyle hem de üretim ekibiyle 
yoğun iletişim içerisinde olmalı ve mali işler biriminden kopuk olmamalıdır. 
Bu sayede daha kolay üretilebilecek, daha kolay satılabilecek, daha doğru 
ve daha karlı ürünler geliştirmek için yeterli ve gerekli destek sağlanmış 
olur. 

ii. Ürün geliştirme aşamasında, ürünün ticari ve karlı olup olmadığı 
olabildiğince netleştirilip ardından satışa hazır sınıfına konulmalıdır. Böyle 
davranılmadığı durumlarda ürün satsa bile yeterince karlı olmayabilir veya 
daha karlı satılabilecek başka bir ürünün önünü kesebilir. 

iii. Ürün geliştirirken dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise eldeki 
kaynakların verimli kullanımıdır. Ürünlerin prosesleri belirlenirken özellikle 
bazı makinelere yüklenilmemelidir. Prosesler benzer makinelere yayılarak 
istenen özelliklerin ürüne kazandırılması yolu seçilmelidir. Bu şekilde 
kapasitenin verimli kullanımı sağlanmalıdır. Aksi taktirde bazı makineler 
aşırı yoğun çalıştığından hem planlama birimi plan, program yapmakta 
zorlanacak hem de makine bakım birimi bakım işlerini organize etmekte 
zorlanacaktır. Bununla beraber aşırı kullanım sebebiyle daha fazla arızayla 
mücadele etmek durumunda kalacaktır. Diğer makinelerse az kullanılmış 
olacaktır fakat üretim yapabilmek için kapasite sıkıntısı yaşanacaktır. Bu 
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noktada sorumluluk sadece ürün geliştirmenin değildir. Makine 
yatırımlarına karar veren birimlerin de müşterilerin ihtiyaçlarını ve 
taleplerini, sektörün geleceğini, eğilimleri öngörerek gerekli yatırım 
planlarını yapmaları gerekmektedir. 
 
Modelin kullanımı bir strateji olarak kabul edilirse, orta ya da uzun vadede 

ürün geliştirme politikasını farklılaştıracağı, satış-pazarlama ekibini farklı teknikler 
kullanmaya, üretim ekiplerini üretim maliyetlerini azaltıcı çalışmalar yapmaya, 
benzer şekilde satın alma ekibini de maliyet düşürücü çalışmalar yapmaya 
yönlendireceği açıktır. 
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PASSIVE FLOW CONTROL DOWNSTREAM A CYLINDER USING 
PERFORATED CYLINDER IN DEEP WATER * 

 
Derin Suda Silindir Arkasındaki Akışın Delikli Silindir Kullanılarak Pasif Kontrolü 

 
Muhammed Murat AKSOY 
Makine Mühendisliği Anabilimdalı                          

Hüseyin AKILLI 
Makine Mühendisliği Anabilimdalı                          

 
ÖZET 

Mevcut çalışmanın amacı, derin suda dairesel kesitli bir silindirin (iç 
silindir), iç silindire eş merkezli olarak yerleştirilen delikli dış silindir vasıtasıyla 
aşağı akım yönünde olan girdap kopmasının kontrol edilmesidir. Eş merkezli olarak 
yerleştirilen silindir çiftlerinin akış karakteristikleri nicel olarak parçacık 
görüntülemeli hız ölçme tekniği (PIV) ile incelenmiştir. İç silindirin çapı 25≤ Di ≤90 
mm arasında değişirken, dış silindirin çapı Do=100 mm olarak sabit tutulmuştur. 
Derinlik ortalamalı serbest akım hızı da dış silindir çapına bağlı Reynolds sayısı 
ReDo=10,000’e karşılık gelen U=100 mm/s’de sabit tutulmuştur. Farklı geçirgenlik 
ve çap oranlarının akış kontrolüne etkisi incelenmiştir. Maksimum türbülans 
istatistik değerleri dış silindirin mevcudiyetiyle önemli derecede azalmıştır, ayrıca 
türbülans istatistiklerinin en üst değerlerinin yeri, yalın silindire göre aşağı akımın 
daha ileri noktalarında meydana gelmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, delikli bir 
silindirin pasif kontrol yöntemi olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Delikli silindir, Pasif kontrol, PIV, Derin su  
 
ABSTRACT 

The aim of the present study was to control the vortex shedding 
downstream of a circular cylinder (inner cylinder) by the existence of outer 
perforated cylinder concentrically located around the inner cylinder in deep water. 
The flow characteristics downstream of concentrically placed coupled (shrouded) 
cylinders were investigated quantitatively by the Particle Image Velocimetry (PIV) 
technique. Diameter of the outer perforated cylinder was kept constant as Do=100 
mm while diameter of the inner cylinder was varied within the range of 25≤ Di ≤90 
mm. The depth-averaged free-stream velocity was also kept constant as U=100 
mm/s which corresponded to the Reynolds number of ReDo=10,000 based on the 
outer cylinder diameter. Effect of flow control was investigated for different 
porosities and diameter ratios. Maximum values of turbulence statistics significantly 
decreased with the existence of outer perforated cylinder and also, the location of 
peak magnitudes of turbulence statistics occurred at locations further downstream 
compared to the bare cylinder cases. It was concluded that the perforated cylinder 
could be used as a passive control element as indicated by the results presented in 
this study. 
Key Words: Perforated cylinder, Passive control, PIV, Deep water 
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Introduction 
Flow around a circular cylinder has been a topic of intriguing scope for more 

than a century due to its engineering significance and in part due to its tempting 
simplicity in setting up arrangements in experimental or numerical studies. Offshore 
risers, bridge piers, periscopes, chimneys, towers, masts, cables, wires, antenna, 
stacks and cooling towers are some of practical applications of flow around a 
cylinder (Said et al., 2008). Substantial research efforts have been established in 
studying flow characteristics over a bluff body immersed in fluids. Vortex shedding 
form which is occurred separation of flow from either sides of the body induces 
fluctuating pressure forces on the surfaces of the body. Thus, flow separation on a 
bluff body tends to vortex shedding which is reason of Vortex Induced Vibration 
(VIV) and that causes fatigue, vibrations, noise problems, and shortens the life of 
bluff bodies. For this reason experimental and numerical control flow investigations 
have been investigated to alleviate or annihilate VIV for practical applications. In 
order to solve the problems mentioned above, first of all, the unsteady flow 
structure behind bluff bodies located in the deep water should be understood in 
detail and then, vortices should be kept under control using various techniques. 

The flow control methods are divided into two main groups as active control 
and passive control. Passive control aims perturbation of the flow structure with 
placing external parts into the downstream of flow or modifications on the bluff 
body. Passive control techniques include geometric shaping to manipulate the 
pressure gradient, the use of fixed mechanical vortex generators for separation 
control. Passive control techniques are widely used for flow control applications. 
They have same advantages of being easier to implement, less expensive in cost, 
and more stable. The methods have proved successful particularly in offshore 
explorations and marine hydraulics. Blevins (1990) summarized some of passive 
control techniques in his study. He is achieved to control by stream lining the 
structural geometry or introducing add on devices. Active control methods are 
based on the idea of applying external energy into the flow. There are two primary 
advantages to active flow control that aren’t achievable by passive techniques. 
First active flow control technology leverages and controls a natural stability of the 
flow to attain a large effect using small localized energy input. Control is most 
effective when the control input is introduced locally at a high receptivity region. 
Secondly, active control can be used to control complex, dynamical processes like 
turbulence production in turbulent boundary layers to reduce skin friction and 
hence viscous drag where the reduction is proportional to the surface area covered 
by the actuators. On the other hand, to put energy from outside is the disadvantage 
of the active control techniques. 

Several control techniques are involved in the literature survey. Some of 
important scientists such as Bearman (1984, 2011), Sarpkaya(2004) and 
Williamson (2004) overemphasized importance of vortex shedding suppression 
downstream of a 2-D bluff body such as circular cylinder. Choi et al. (2008) 
summarized both active and passive control techniques in his review. He, also, 
discussed Reynolds-number dependence, the lowest possible drag by control, and 
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control efficiency. Another familiar review by Kumar et al. (2008) mentioned only 
passive control methods. The review indicates that patented passive control 
techniques are used for practical applications such as marine deep water 
environments. Akıllı et al.  (2008) investigated experimentally passive control of 
vortex shedding behind a circular cylinder by splitter plates of various lengths 
attached on the cylinder base. They found the flow characteristics in the wake 
region of the circular cylinder sharply change up to the splitter plate length of 
L/D=1.0 and above this plate length, small changes occur in the flow 
characteristics. Kuo and Chen (2009) revealed the wake flow structures behind a 
circular cylinder manipulated by two small control cylinders and elucidate the 
primary mechanism that leads to a reduction of the lift and the pressure drag on 
the main cylinder. Active control techniques can provide more effective results than 
passive controls, for example Nosenchuk et. al (1995) indicated 90% viscous drag 
reduction and Tokumaru and Dimotakis (1991) experimentally obtained 
approximately 80% drag reduction. 

In the present study, it is aimed to control the vortex shedding downstream of 
a circular cylinder (inner cylinder) by the existence of outer perforated cylinder 
concentrically located around the inner cylinder in deep water. The experimental 
parameters have been selected for three different diameter ratios which are 
Di/Do=0.25, 0.50 and 0.90 with varying porosities, 0.25≤ b ≤0.80. 

 
Material and Method 
Material  

Experiments were carried out in a low turbulence closed-loop, opened 
surface water channel test section having the following dimensions: a length of 
8000 mm, width of 1000 mm, and depth of 750 mm, and made from 15 mm thick 
transparent plexiglass sheeting. A honeycomb is used to reduce mean or 
fluctuating variations in transverse velocity (flow direction); with little effect on 
streamwise velocity because the pressure drops through a honeycomb is small. 
The water was then conveyed through a two-to-one contraction, which provides 
accelerate nearer the centerline and slow down near the walls, to reach the test 
section. All experiments were carried out above a platform, having a length of 2300 
mm, width of 980 mm to obtain fully developed flow condition. The height between 
top surface of the platform and bottom surface of the channel was adjusted 220 
mm. Hw=400 mm height was modulated between free surface water level and top 
surface of platform and halve of Hw was arranged for the laser sheet height as can 
be seen from Figure 1. In the present study, porous outer cylinders constructed 
from chrome-nickel steel sheet were used to suppression of vortex shedding 
downstream of circular inner cylinders. Manufacturing steps of perforated cylinders 
that were used in the experiments as followings: firstly, it was bored circular holes 
which were 10 mm diameter to the stainless steel sheet that was 1 mm thickness 
and then, it was achieved circular cylinders which were 100 mm diameter to shroud 
inner bare cylinders. Perforated cylinders were produced for different porosities (β). 
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The porosity is defined as the ratio of the gap area on the body to the whole body 
surface area. 

 

 
Figure 1. Side view of the experimental setup 
 
Method 

The experimental data was acquired and processed using Dantec 
Dynamics PIV system and Flow Manager software installed on a computer. The 
laser sheet was oriented parallel to the bottom surface of the water channel and 
the experiments were carried out at the midplane of the water height. The overall 
view field was 200 mm x 200 mm in physical size. In the image processing, 32×32 
rectangular interrogation pixels were used and an overlap of 50% was employed. A 
total of 3844 (62×62) velocity vectors were obtained for an instantaneous velocity 
field at a rate of 15 frames per second. The measurement field was illuminated by 
a thin and an intense laser light sheet by using a pair of double-pulsed Nd:YAG 
laser units each having a maximum energy output of 120mJ at 532nm wavelength. 
The laser sheet was oriented parallel to the bottom surface of the water channel 
and the experiments were carried out at the midsection of the water height. The 
uncertainty in velocity relative to depth-averaged velocity is about 3% in the 
present experiments. The time interval between pulses was 1.75 ms for all 
experiments and the thickness of the laser sheet illuminating the measurement 
plane was approximately 2 mm. The water was seeded with approximately 10 µm 
diameter aluminum coated sphere particles having a density of 1100 kg/m3. In 
each experiment, 350 instantaneous images were captured and recorded in order 
to have the time-averaged velocity vectors and flow field of other statistical 
properties. Spurious velocity vectors (less than 2%) were omitted using the local 
median-filter technique and replaced by using a bilinear least squares fit technique 
between surrounding vectors. The vorticity value at each grid point was computed 
from the circulation around the eight neighboring points. 
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Research and Discussion 
Wake region of bare (inner) circular cylinders were, first of all, investigated 

for easier comparison with the controlled situations. Figure 2 represents the 
normalized Reynolds shear stress <u′v′> contours for bare cylinder having 
diameters of 25 mm, 50 mm and 90 mm, where minimum and incremental values 
were taken as ±0.004 and 0.004, respectively. The solid and dashed lines present 
positive (counter-clockwise) and negative (clockwise) contours, respectively in the 
present study. It is observed that the negative and positive Reynolds shear stress 
contours are almost symmetrical along the centreline of the cylinders. The 
magnitude of Reynolds shear stress increases with the increasing cylinder 
diameter and the wake region grows downstream of the cylinders by generating 
high magnitude clusters of Reynolds shear stress contours. 

 

 
Figure 2. Reynolds shear stress distributions downstream of the inner cylinders 
 

It is, also, clearly realized from the Figure 2 that increasing diameter 
causes incrementation of velocity fluctuations strength, and moreover these yield 
results rising severity of Reynolds shear stress <u′v′> contours for increasing 
diameter ranges. 

Normalized Reynolds shear stress <u′v> contours are shown in Figure 3 
for coupled (shrouded) cylinders. Minimum and incremental values (Δ<u′v′>) of 
Reynolds shear stress are ±0.002 and 0.002, respectively. First row in Figure 3 
shows Reynolds shear stress <u′v′> contours at Di/Do=0.25 for various porosities, 
β. Increasing porosity ratio reveals to shift the peak location of Reynolds shear 
stress <u′v′> to farther streamwise directions and maximum points are located at 
second field of view except for β=0.80. Also, intensity of Reynolds shear stress 
<u′v′> contours has a decremental trend with increasing porosities. Outer cylinder 
is more effective on the characteristics of the flow structure compared to inner 
cylinder for low porosity ratios, 0.25≤β≤0.40, because of distance between inner 
and outer perforated shroud cylinder is very high for Di/Do=0.25. Furthermore, it 
can be delineated from maximum Reynolds shear stress <u′v′> values for 
Di/Do=0.25. While maximum Reynolds shear stress <u′v′> value for bare (β=0, 
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Di=25 mm) cylinder is 0.0532, this value reduces to 0.0623, 0.0609, and 0.0546 for 
β=0.25, β=0.30, and β=0.40, respectively. After β=0.40 porosity ratio, maximum 
Reynolds shear stress <u′v′> values of coupled cylinders reduces to a value which 
is lower than that’s evaluated for the bare cylinder. As a result, shedding of vortices 
from inner cylinder is suppressed by the jet flows of outer perforated cylinders and 
these results reveal that flow control is successfully achieved. For higher porosity 
ratios, i.e. β=0.80, although maximum Reynolds shear stress <u′v′> values are 
lower than inner (Di=25 mm) cylinder, these porosity ratios cannot be used as a 
control element since positive and negative Reynolds shear stress <u′v′> contour 
clusters are located just behind base of the outer cylinder and it can cause 
unsteady fluctuations at rear stagnation point of the cylinder. Attenuation rate of the 
maximum value of Reynolds shear stress <u′v′> for β=0.60 is approximately 60% 
compared to bare cylinder case. 

Second row in Figure 3 shows Reynolds shear stress <u′v′> contours at 
Di/Do=0.50 for various porosities, β. Porosity has a significant effect on the flow 
structure for Di/Do=0.50 case compared to the diameter ratios lower than 
Di/Do=0.50. Within the 0.3≤β≤0.6 range of porosity, Reynolds shear stress intensity 
along the shear layers decrease with the increasing porosity and interact with each 
other downstream at the end of second field of view (peak magnitudes 
approximately located 3.5D of the cylinder away from the cylinder base). The flow 
emanating through the holes on the outer cylinder causing a jet flow prevents the 
vorticity on each side of the coupled cylinder by intercepting the interaction of 
vortices and thus momentum transfer increases into the wake region. As a result, 
Reynolds shear stress <u′v′> values in the wake region reduce in comparison to 
the bare cylinder case. The reason of this energy intensification in shear layers is 
the result of prevention of Karman vortices; however, the Kelvin-Helmholtz vorticity 
becomes more dominant on the shear layers between the free stream region and 
the wake region. More effective flow control can be achieved at Di/Do=0.50 as a 
result of lower distance between inner and outer perforated cylinder. Peak 
magnitude of Reynolds shear stress <u′v′> value of Di=50 mm bare cylinder is 
found to be 0.0969 and attenuation rate of the maximum value of Reynolds shear 
stress <u′v′> is approximately 70% at most compared to bare cylinder. 

As a consequence, effect of porosity ratios with respect to variation of 
diameter ratio is higher in deep water flow compared to shallow water applications 
(Pinar, 2013). 

Third row in Figure 3 shows Reynolds shear stress <u′v′> contours at 
Di/Do=0.90 for various porosities, β. For this diameter ratio, very low distance 
between inner and outer cylinder makes inner cylinder more dominant on the 
formation of flow structure compared to outer perforated cylinder. For this reason, 
Reynolds shear stress <u′v′> contour figures clearly indicate that variations in 
porosity do not have any significant effect on the flow structure. However, flow 
control is carried out at these diameter ratios with respect to the bare cylinder 
cases, Di=90 mm, although their control effect is not well enough compared to 
other diameter ratios. Most effective control was achieved at β=0.50 porosity ratio 
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for Di/Do=0.90 cases. Maximum values of Reynolds shear stress <u′v′> is found to 
be 0.1498 for Di=90 mm.  

 

 
Figure 3. Reynolds shear stress distribution downstream of the coupled cylinders 
 

The peak values of Reynolds shear stress <u′v′> is attenuated to 0.0755 
(approximately 50% reduction) for Di/Do=0.90. 
 Effect of porosity with respect to diameter ratios on the maximum Reynolds 
shear stress <u′v′> and turbulence kinetic energy (TKE) values are presented in 2-
D graph in Figure 4. Figure 4 indicates that control of low porosity ratios is not very 
effective for low diameter ratios (Di/Do<0.50) since the effect of jet flow occurred 
through holes on the outer cylinder is not sufficient to enhance momentum transfer 
into the wake region. Maximum Reynolds shear stress <u′v′> value has a reduction 
trend with increasing porosity ratio. For high diameter ratios (Di/Do>0.50), 
attenuation rate of maximum TKE remains almost constant with increasing 
porosity. For Di/Do=0.25, maximum Reynolds shear stress values have a tendency 
to increase within the range of 0.25<β<0.40, since outer cylinder is more effective 
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on the flow structure. For Di/Do=0.90, variations of peak magnitudes of turbulence 
statistics are irregular comparing to the other diameter ratios with respect to 
porosity as can be seen from Figure 4. 
 

 
Figure 4. Variation of maximum turbulence statistics with respect to porosity 
 
Conclusions 

In this study, perforated outer circular cylinders having different porosities 
was used to control the unsteady flow downstream of a circular cylinder in deep 
water. Flow control can be achieved by means of the jet flow emanating through 
the holes on the surface of the perforated cylinders which effectively prevents the 
formation of well – organized Karman Vortex Street. It was understood from 
experiments that suppression of vortex shedding depends on variation of diameter 
ratio, Di/Do and porosity, β. It was observed that the diameter ratio is effective on 
the flow control for low porosities (0.25≤β≤0.40); while, the porosity is effective for 
high diameter ratios (0.50≤Di/Do≤0.90) on the flow control. For Di/Do=0.90, the flow 
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control had minimum effect since the inner and outer cylinders act as a single 
cylinder and finally, the turbulence intensity increased. The turbulent statistics 
(Reynolds shear stress and Turbulence Kinetic Energy) show that the fluctuations 
are reduced dramatically in the wake region by use of a perforated cylinder as a 
control element. The results showed that concentrically placed perforated cylinders 
will be an alternative passive control method in order to prevent vortex shedding for 
deep water applications 
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TÜRKİYE’DE KIRMIZI ET ARZININ ANALiZi* 
 

Supply Analysis of Red Meat in Turkey 
 
Burak ÖZTORNACI                Haydar ŞENGÜL 
Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı                   Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı 
 
ÖZET 

Bu çalışmada, Türkiye’de, 1991-2011 dönemi verilerine dayanarak kırmızı 
et arzı incelenmiştir. Bu amaçla, Türkiye’de hayvancılık sektörü,  tavukçuluk 
sektörü, kırmızı et arzı ve süt sektörü incelenmiştir. Ayrıca kırmızı et arzını 
belirleyen faktörlerin etkileri, kurulan ekonometrik bir model ile tartışılmıştır. 
Türkiye’de kırmızı et arzı, talebi karşılayacak düzeyde değildir. Ülke nüfusu yıllar 
içerisinde artarken, canlı hayvan varlığı azalmıştır. İncelenen dönemde, büyükbaş 
hayvan varlığında yaşanan azalma görece az iken, küçükbaş hayvan varlığı 
neredeyse yarıya yakın azalmıştır. 2009 yılında yaşanan krizin ardından alınan 
ithalat ve destekleme kararlarına rağmen, canlı hayvan varlığı ancak 2009 öncesi 
seviyeye çekilebilmiştir. Ancak kişi başına düşen kırmızı et arz miktarı, halen 
gelişmiş ülkelerin oldukça gerisindedir. Ayrıca süt-yem paritesinin yıllar içerisinde 
azalma eğilimi göstermesi, Türkiye’de kırmızı et üretim koşullarını olumsuz 
etkilemiştir.   
Anahtar Kelimeler: Hayvancılık Sektörü, Kırmızı Et, Arz Analizi, Türkiye. 
 
ABSTRACT 
 In this study, red meat supply of Turkey between 1991 and 2011 was 
analyzed. For this purpose, livestock sector, poultry sector, red meat supply and 
milk sector were reviewed. Also the results of the econometric model and factors 
those determine red meat production, has been discussed. Red meat supply in 
Turkey does not meet demand. While the population is increasing, the quantity of 
livestock is decreasing. A relatively low decrease was observed in cattle numbers 
between 1991 and 2011, however live sheep and goat numbers decreased to 
almost half of the level of 1991. Despite the import and support decisions taken 
after 2009 crisis in the sector, domestic red meat supply could only be brought to 
pre-2009 level. However, supply per capita was still lower than that of developed 
countries. Furthermore, decreasing tendency of milk-feed parity during the 
research period has adversely affected red meat production conditions in Turkey. 
Keywords: Livestock Sector, Red Meat, Supply Analysis, Turkey 
 
Giriş 

Hayvancılık bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artan nüfusun yeterli 
ve dengeli beslenmesinde ve birçok alanda endüstri hammaddesi olarak 
kullanılması açısından önemli bir yer tutmaktadır. Bununla birlikte hayvancılık 
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sektörü içinde birçok yan sektörü barındırması, geniş istihdam olanakları yaratması 
sebebiyle ülke ekonomisine olduğu kadar sosyal sorunların çözümüne de ciddi 
katkılar sağlamaktadır. Hayvancılık sektörü içerisinde ise kırmızı et sektörü en 
önemli yere sahiptir. 
 EBK’nın 2011 Yılı Sektör Değerlendirme Raporu’na göre, kişi başına yıllık 
tüketilen kırmızı et miktarı AB için 24 kg, ABD için 46 kg, İngiltere için 45 kg, 
Türkiye için ise 7 kg’dır. İnsan sağlığı için oldukça önemli olan kırmızı et 
tüketiminde Türkiye, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında bir hayli geridedir. 

İnsan beslenmesi açısından bu derece önemli olan kırmızı et, TUİK 
verilerine göre, ülkemizde 2012 yılında yaklaşık 646 bin ton üretim ile tüketimi 
karşılayamamıştır. Bu talep İthalat, kaçak hayvan ve kaçak et ile karşılanmaya 
çalışılmakta ve üstelik kişi başına tüketim sürekli düşmesine rağmen kırmızı et 
açığı giderek büyümektedir. 
 TÜİK verilerine göre, 1991 yılında yaklaşık 57 milyon olan ülke nüfusumuz, 
2012 yılına gelindiğinde yaklaşık 75 milyon olmuştur. Bununla birlikte 1991 yılında 
yaklaşık 12 milyon baş olan sığır varlığımız 2009 yılına gelindiğinde yaklaşık 10 
milyon başa gerilemiş, 2010 yılında yeniden başlatılan ithalat çalışmaları ile 1991 
yılındaki 12 milyon başlık seviyeye ancak 2012 yılında tekrar gelinebilmiştir. 
Küçükbaş hayvan varlığımızda yaşanan azalma ise çok daha fazladır. 1991 yılında 
toplam (koyun ve keçi) küçükbaş hayvan varlığımız yaklaşık 51 milyon adet iken, 
2012 yılına gelindiğinde yaklaşık 32 milyon adede gerilemiştir. 
 TÜİK verilerine göre, nüfusumuzun sürekli artığı bu dönemde, 1991 yılında 
466,563 ton olan toplam kırmızı et üretimimiz, 2009 yılında toplam 412,600 tona 
gerilemiştir. Ancak 2010 yılında kırmızı et sektöründe yaşanan krizden sonra 2010 
ve 2011 yılları için TÜİK’in açıkladığı kırmızı et üretim değerleri bir anda hızlı 
yükselişler göstermiş, 2011 yılı için toplam kırmızı et üretim miktarı 776,914 ton 
seviyesine yükselmiştir. 
 Bu çalışmada, Türkiye kırmızı et arzını etkileyen faktörleri başlıca 
yönleriyle ortaya koymak, kırmızı et arzında yaşanan değişimlerin nedenlerini 
incelemek,  makroekonomik politikaların oluşturulmasına yardımcı olacak bilgiler 
üretmek amaçlanmıştır. 
 
Materyal ve Yöntem 
Materyal 
 Bu çalışmada, Türkiye’de kırmızı et arzını inceleme amacıyla ikincil 
verilerden faydalanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler FAO, YEMBİR, TÜİK, DPT, 
EBK, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı gibi kurum ve 
kuruluşlardan elde edilmiştir. Ayrıca bu ve benzer konularda yayınlanmış tezler, 
makaleler ve raporlar incelenmiştir. Yine kırmızı et arzını tam olarak irdeleyebilmek 
için uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan kaynaklardan da faydalanılmıştır. 
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Yöntem 
 Bu çalışmada, kırmızı et arzını etkileyen faktörler regresyon analizi 
yardımıyla incelenmiştir. Bağımlı değişken olarak kırmızı et üretim miktarı 
belirlenmiştir. Bunun sebebi, incelenen 21 yıllık zaman aralığında, 13 yıl boyunca 
ithalat yasağı dahil pek çok dış ticaret sınırlamasının olması ve yasağın olmadığı 
yıllarda da kırmızı et arzlarını büyük oranda yurtiçi üretimlerin belirlemesidir. 
Bağımsız değişkenler olarak, ağırlıklandırılmış kırmızı et fiyatı, tavuk eti fiyatı, 
Büyükbaş Hayvan Birimi cinsinden kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları 
toplamı, süt fiyatı-yem fiyatı paritesi bir yıl gecikmeli olarak kullanılmıştır. 
Ağırlıklandırılmış kırmızı et fiyatı, kırmızı et arzını belirleyen dört cins kırmızı et 
kaynağının (manda, sığır, koyun ve keçi) fiyatlarının, üretim miktarları ile 
çarpımlarının toplamının toplam kırmızı et üretim miktarına bölünmesiyle elde 
edilmiştir. Büyükbaş Hayvan Birimi cinsinden kesilen büyükbaş ve küçükbaş 
hayvan sayıları toplamını bulmak için öncelikle her yıl için küçükbaş ve büyükbaş 
hayvanlardan elde edilen kırmızı et üretimi o yıl da kesilen büyükbaş ve küçükbaş 
hayvan sayılarına bölünerek ortalama büyükbaş ve küçükbaş hayvan karkas 
verimleri bulunmuştur. Her yıl için bu verimler oranlanarak ortalama bir büyükbaş 
hayvanın kaç tane küçükbaş hayvana tekabül edeceği bulunmuştur. Yine her yıl 
için bu değerler bulunduktan sonra kesilen küçükbaş hayvan sayıları bu değerlere 
bölünüp aynı yıllardaki kesilen büyükbaş hayvan sayıları ile toplandı. Böylece 
bütün kesilen hayvan sayıları Büyükbaş Hayvan Birimi cinsinden tespit edildi. Süt 
fiyatı-yem fiyatı paritesi ise, süt fiyatının yemi fiyatına bölümüyle elde edilmiş olup, 
ekonomik teoriye uygunluk bakımından bir yıl gecikmeli olarak  modelde 
kullanılmıştır. 
 Araştırmada kullanılan, çeşitli kurum ve kuruluşlardan elde edilen zaman 
serisi verilerinden cari fiyatlar ÜFE değerleri ile reel fiyatlara çevrilmişlerdir. 
 Türk Lirası bazında bulunamayan 1991 ile 2000 yılları arasındaki değerler, 
FAO veri tabanındaki dolar bazındaki değerler ile T.C. Maliye Bakanlığının 
yayınladığı reel döviz kurlarının işleme tabi tutulması ile elde edilmiştir. 
 Çalışmada kullanılan model çift taraflı logaritmik bir modeldir. Orijinal 
verilerin logaritmaları alınarak oluşturulmuştur. Dolayısıyla modeldeki değişkenlerin 
katsayıları aynı zamanda o değişkenlerin kısa dönem esnekliklerini vermektedir. 
 
Araştırma Bulguları 
Türkiye’de Kırmızı Et Üretim Kaynakları 
 Türkiye’de, 1991 yılından 2009 yılına kadar geçen süre içerisinde, toplam 
büyükbaş hayvan varlığında sürekli bir azalma gözlenmektedir. TÜİK verilerine 
göre, Türkiye’de, 1991 yılında toplam 12 milyon büyükbaş hayvan bulunmakta iken, 
bu rakam 2009 yılında 10 milyona düşmüştür.  2010 ve 2011 yıllarında ise toplam 
büyükbaş hayvan varlığı artmıştır. 2010 yılında toplam büyükbaş hayvan varlığı 
önce 11 milyona, daha sonra 2011 yılında ise 12 milyona yükselmiştir. Bu artışın 
sebebi Bakanlar Kurulu’nun, 2010 yılında yurtiçi yüksek et fiyatlarını dengelemek 
için Et ve Balık Kurumu’na 100 bin ton damızlık olmayan, kasaplık canlı sığır ve 
sığır etinin sıfır gümrükle ithalatının yapılması için tarife kontenjanı açılmasına 
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yönelik karardır. Daha sonra bu kararın içeriği genişletilerek özel sektöre de ithalat 
izni verilerek gümrük vergileri indirilmiştir. Bu nedenle 2010 ve 2011 yılında canlı 
hayvan ithalatına bağlı olarak büyükbaş hayvan sayılarında artış görülmektedir. 
 Türkiye’de, 1991 yılından 2009 yılana kadar geçen süre içerisinde, toplam 
küçükbaş hayvan varlığı sürekli bir azalma göstermiştir. TÜİK verilerine göre, 
Türkiye’de, 1991 yılında toplam 51 milyon küçükbaş hayvan bulunmakta iken, bu 
rakam 2009 yılında 26 milyona düşmüştür.  2010 ve 2011 yıllarında ise toplam 
küçükbaş hayvan varlığı artmıştır. 2010 yılında toplam küçükbaş hayvan varlığı 
önce 29 milyona, daha sonra 2011 yılında ise 32 milyona yükselmiştir. Bu artışın 
temel sebebi, büyükbaş hayvan varlığında olduğu gibi, Bakanlar kurulunun 2010 
yılında yayınladığı, ithalat yapılması için tarife kontenjanı açılmasına yönelik 
karardır. Ancak bu karara rağmen, büyükbaş hayvan varlığında yaşandığı gibi, 
1991 yılındaki toplam küçükbaş hayvan varlığına erişilememiştir. 1991 yılındaki 
toplam küçükbaş hayvan varlığı baz alındığında, 2011 yılında toplam küçükbaş 
hayvan varlığında %37’lik bir azalma olduğu görülmektedir. 
 İncelenen dönemde, Türkiye’nin canlı hayvan dış ticaretine baktığımızda, 
büyükbaşta 1991 yılında ihracat yapılmamış iken, ithalat miktarı 27 milyon kg 
seviyesindedir. 2011 yılına kadar Türkiye’nin büyükbaş canlı hayvan dış ticaretinde 
ihracatçı bir rolü bulunmamakla birlikte, ithalat yasağının olduğu 1996-2009 yılları 
haricinde ithalatçı bir rolü olmuştur. 2010 yılında ithalat yasağının kalkmasıyla 
birlikte, 2010 yılında 63 milyon kg, 2011 yılında ise 176 milyon kg canlı büyükbaş 
hayvan ithal edilmiştir. Küçükbaş canlı hayvan ihracatı ise 1991 yılında 34 milyon 
kg iken 2000’li yıllarla birlikte tamamen bitmiştir. 2011 yılında küçükbaş canlı 
hayvan ihracatı olmamıştır. Küçükbaş canlı hayvan ithalatı ise 1991 yılında 17 bin 
kg iken, 2010 yılında 10 milyon ve 2011 yılında 48 milyon kg seviyesine 
yükselmiştir. 2011 yılı itibariyle Türkiye’nin, canlı hayvan ihracat geliri 
bulunmamakla birlikte, ithalat gideri 1,6 milyar TL seviyesindedir. 
 
Türkiye’de Tavukçuluk Sektörünün Gelişimi 
 Türkiye’de toplumun beslenme alışkanlıkları, yemek kültürü vb. pek çok 
sebepten ötürü kırmızı etin ikame ürünü tavuk etidir. Bu kapsamda, kırmızı etin 
ikamesi olarak tavukçuluk sektörü incelenmiştir. 
 Türkiye’nin, 1991 yılında toplam 88,4 milyon adet olan et tavuğu varlığı, 
2011 yılına kadar yaklaşık %80 artış göstererek yaklaşık 159 milyon adet olmuştur. 
Benzer bir artış yumurta tavuğu varlığında da görülmektedir. Türkiye’nin, 1991 
yılında toplam 50,8 milyon adet olan yumurta tavuğu varlığı, 2011 yılına kadar 
yaklaşık %55 artış göstererek 78,9 milyon adet olmuştur. 
 Türkiye’de et tavuğu varlığı ile birlikte, beyaz et üretimi de artış göstermiştir. 
1995 yılında, Türkiye’de 282,038 ton olan beyaz et üretimi, 2011 yılına kadar 
yaklaşık 4,5 kat artarak 1,6 milyon ton olmuştur. Artışın sebeplerinden biri toplam 
tavuk varlığındaki artış olduğu kadar, bir diğeri de hayvan başına verimde yaşanan 
artıştır (TCEB, 2012). Ayrıca, tavuk eti üretiminde görülen bu artışın temel sebebi, 
AB ülkelerinde olduğu gibi insan sağlığı olduğu kadar, Türkiye’de halkın alım 
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gücünün düşüklüğü nedeniyle ucuz hayvansal protein kaynaklarına yönelmesi 
olarak değerlendirilebilir (Saçlı, 2005). 
 Türkiye’de, beyaz et üretiminde yaşanan bu üretim artışı beyaz et fiyatlarını 
da etkilemiştir. 2011 reel fiyatı ile 1995 yılında 6,97 TL/kg olan tavuk eti fiyatı, 2011 
yılına kadar yaklaşık %22,5 azalarak, 5,40 TL/kg olmuştur. 
 Türkiye’de canlı tavuk dış ticareti dalgalı bir seyir izlemesine rağmen, ele 
alınan dönem içerisinde ihracat miktarı artmış, ithalat miktarı ise azalmıştır. 1991 
yılında canlı tavuk ihracatı ve ithalatı bulunmazken, 2011 yılında canlı tavuk 
ihracatı 250 ton, ithalatı 210 tondur. Tavuk eti ihracatı ise 1991 yılında, 300 ton 
iken, 2011 yılında 233 bin ton olmuştur. Tavuk eti ithalatı ise, 1991 yılında 38 bin 
ton iken, 2011 yılında 500 tona düşmüştür. 2011 yılı reel fiyatları itibariyle, 
Türkiye’de, beyaz et ihracat değeri, beyaz et ithalat değerinden yaklaşık 643 
milyon TL fazladır. İncelenen dönemde, Türkiye, tavukçuluk sektöründe, ithalatçı 
bir konumdan, ihracatçı bir konuma geçmiştir. 
  
Türkiye’de Kırmızı Et Arzının Gelişimi 
 Türkiye’de 1991 yılında toplam büyükbaş kırmızı et üretimi 318.366 tondur. 
Bu rakam, 1991-2009 yılları arası dönemde %2 oranında artarken, ithalatın serbest 
bırakıldığı 2010 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %91 oranında artarak 621.971 
ton olmuştur. Büyükbaş kırmızı et üretimindeki bu artış ithalat izninin devam ettiği 
2011 yılında da devam etmiş, 2011 yılında toplam 646.520 ton olan büyükbaş 
kırmızı et üretimi 2010 yılına göre %4, 2009 yılına göre %98 artmıştır.  
1991 yılından 2009 yılına kadarki dönemde kesilen büyükbaş hayvan sayısındaki 
azalmaya rağmen, kırmızı et üretimindeki artış hayvan başına elde edilen karkas 
ağırlığının yükselmesinden kaynaklanmaktadır. 

Türkiye’de 1991 yılında toplam küçükbaş kırmızı et üretimi 148.196 tondur. 
Bu rakam, 1991-2009 yılları arası dönemde %42 oranında azalarak, 86.308 ton 
olarak gerçekleşmiştir.  Toplam küçükbaş kırmızı et üretimi, ithalatın serbest 
bırakıldığı 2010 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %83 oranında artarak 158.747 
tona ulaşmıştır. Küçükbaş kırmızı et üretimindeki bu artış ithalat izninin devam 
ettiği 2011 yılında azalarak devam etmiş, 2011 yılında toplam 130.394 ton olmuştur. 

Türkiye’de, son 20 yıl içerisinde, büyükbaş kırmızı et ihracatı oldukça 
dalgalı bir seyir izlemesine rağmen, nihai olarak azalmıştır. Bazı yıllar ihracat 
yapılmamakla birlikte, ele alınan süreçte, 1992 yılında 300.000 kg olan büyükbaş 
kırmızı et ihracatı, 2011 yılında 59.058 kg olmuştur. İncelenen süreç içerisinde, 
Türkiye’nin, büyükbaş kırmızı et ithalatı ise, 1996 yılında İngiltere’de yaşanan BSE 
hastalığı nedeniyle durdurulana kadar geçen süre içerisinde 25 milyon kg ile 45 
milyon kg arasında dalgalı bir seyir izlemiştir. 1996 yılından, 2010 yılına kadar 
geçen süre boyunca, büyükbaş kırmızı et ithalatı çoğunlukla gerçekleşmemiştir. 
2010 yılından itibaren, uzun yıllardır devam eden hayvancılık politikalarının ve 
hayvancılığın yapısal sorunlarının bir sonucu olarak, önce koyun ve keçi eti 
fiyatlarında, ardından sığır eti fiyatlarında meydan gelen reel artışları dengelemek 
için sığır eti ithalatına izin verilmiştir. İthalat izni ile birlikte gümrük vergisi 
oranlarının da düşürülmesi sonucu büyükbaş kırmızı et ithalatı tekrar başlamıştır. 
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2010 yılında 50,6 milyon kg olarak gerçekleşen büyükbaş kırmızı et ithalatı, 2011 
yılında 110,7 milyon kg seviyesine yükselmiştir. 

Türkiye’de, incelenen süreç içerisinde, küçükbaş kırmızı et ihracatı 
zamanla azalmıştır. 1991 yılında 3,5 milyon kg olan küçükbaş kırmızı et ihracat 
miktarı, 2011 yılında 5 bin kg olmuştur.  Ele alınan zaman kesiti içerisinde, 
Türkiye’de, büyükbaş kırmızı et ithalatı ise, sadece 2000,2001 ve 2002 yıllarında 
gerçekleşmiştir. Türkiye tarafından, 2000 yılında 40 bin kg, 2001 yılında 20 bin kg 
ve 2002 yılında bin kg büyükbaş kırmızı et ithalatı yapılmıştır. 

Türkiye’nin, 1991 yılında, 2011 reel fiyatlarıyla, 112,5 milyon TL toplam 
kırmızı et ithalatı harcaması varken, aynı yıl 37,2 milyon TL ihracat geliri vardır. 
Ancak, 2011 yılına gelindiğinde bu değerler, kırmızı et ihracat geliri toplam olarak 
1,2 milyon TL, ithalat gideri 823 milyon TL olmuştur. 

2011 yılı reel fiyatları ile kırmızı et üretici eline geçen reel fiyatlar 1994 
yılında, koyun etinde 20,22 TL/kg, sığır etinde 21,39 TL/kg’dır. 2011 yılında ise bu 
değerler koyun etinde 20,36 TL/kg, sığır etinde ise 18,54 TL/kg olmuştur. Yani 
kırmızı et üretiminde, üretici eline geçen fiyatlar, reel bazda, koyun etinde hemen 
hemen sabit kalırken, sığır etinde azalmıştır. 
 
Türkiye’de Süt Arzının Gelişimi 
  Hayvancılık sektörünün en önemli iki çıktısı, et ve süttür. Bu sebeple süt 
üretim süreçleri ile et üretim süreçleri arasındaki ilişki göz önünde 
bulundurulmalıdır  (Kalkan, S. Cünedioğlu, H. E. 2010). 
 Türkiye’de, 1991-2011 döneminde, sağılan toplam hayvan sayısı gerek 
küçükbaş gerekse büyükbaş özelinde azalmıştır. 1991 yılında sağılan toplam 
küçükbaş hayvan sayısı 29 milyon baş iken, 2011 yılında yaklaşık %50 azalarak 
14,5 milyon başa düşmüştür. Benzer bir şekilde, Türkiye’de, 1991 yılında sağılan 
toplam büyükbaş hayvan sayısı 6,2 milyon baş iken, 2011 yılında yaklaşık %24 
azalarak 4,8 milyon başa düşmüştür. Ele alınan dönemde, sağılan hayvan 
sayılarındaki bu azalmalar, sağılan hayvanlarında kesime gönderildiğini ortaya 
koymaktadır. Söz konusu bu durum o yıllar için kırmızı et arzını artırabilir ancak 
kesilen her dişi hayvan gelecek nesillerin kaybı anlamına geldiği için, uzun vade de 
olumsuz bir etkisi vardır. 
 Söz konusu dönemde süt üretimi küçükbaş hayvanlarda azalmış, 
büyükbaş hayvanlarda artmıştır. 1991 yılında küçükbaş hayvanlardan elde edilen 
süt miktarı toplam 1,4 milyon ton iken, 2011 yılında yaklaşık %18 azalarak 1,2 
milyon tona düşmüştür. Ancak, 1991 yılında büyükbaş hayvanlardan elde edilen 
süt miktarı toplam 8,7 milyon ton iken, 2011 yılında yaklaşık %57 artarak 13,8 
milyon tona yükselmiştir. 
 Türkiye, 1991 yılında 100 ton ihracat ve 6.500 ton ithalat gerçekleştirmiştir. 
2011 yılında ise, 27.000 ton ihracat ve 2.800 ton ithalat yapılmıştır. Ancak 2011 
yılındaki bu miktarlar, bir önceki yıl olan 2010 yılı miktarları ile karşılaştırıldığında 
ekstrem değerler oldukları anlaşılmaktadır. Türkiye’nin süt ve süt ürünleri ihracatı 
yıllar içerisinde, nihai olarak artış göstermesine rağmen, 2010 yılında 7,3 milyon 
kg’dır. Benzer bir şekilde, Türkiye’nin sütü ve süt ürünleri ithalatı yıllar içerisinde 
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nihai olarak artış göstermesine rağmen, 2010 yılında 12,5 milyon kg’dır. İhracat 
miktarı 2011 yılında, 2010 yılına göre yaklaşık %271 artarken, ithalat miktarı 2011 
yılında, 2010 yılına göre yaklaşık %88 azalmıştır. 
 İncelenen dönemde, Türkiye’nin, süt ve süt ürünleri dış ticaret değerleri, dış 
ticaret miktarlarına bağlı olarak benzer bir dalgalı seyir izlemektedir. Türkiye, 2011 
reel fiyatları ile 1991 yılında 326.853 TL ihracat ve 21,5 milyon TL ithalat 
gerçekleştirmiştir. 2011 yılında ise, 84 milyon TL ihracat ve 13,8 milyon TL ithalat 
yapılmıştır. 
 Türkiye’de üretici eline geçen reel süt fiyatları incelendiğinde koyun, keçi ve 
manda sütü fiyatlarının artığı ancak inek sütü fiyatlarının azaldığı görülmektedir. 
2011 reel fiyatları ile 1994 yılında koyun sütü fiyatı 1,38 TL/lt, keçi sütü fiyatı 1,41 
TL/lt, manda sütü fiyatı 1,19 TL/lt ve inek sütü fiyatı 1,16 TL/lt’dir. 2011 yılında ise 
bu değerler sırayla 1,40; 1,45; 1,77 ve 0,80 TL/lt olmuştur. 1994 yılından, 2011 
yılına koyun sütü reel fiyatı yaklaşık %1, keçi sütü reel fiyatı yaklaşık %3, manda 
sütü reel fiyatı yaklaşık %50 artmıştır. İnek sütü reel fiyatı ise1994 yılından, 2011 
yılına kadar geçen süre içerisinde yaklaşık %32 düşmüştür. 
 Kasaplık hayvan yetiştirilmesi ve yeterli materyal bulunabilmesinin süt 
sığırcılığı ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Süt fiyatlarındaki yeterlilik ve istikrar, süt 
sığırcılığını ayakta tutarken besi materyali yetiştirilmesinin de temelini 
oluşturmaktadır (Altuntaş, 2010). Dolayısı ile son yıllarda sütte yaşanan 
olumsuzluklar, et tüketiminde azalma olmasına karşılık Türkiye’yi dışa bağımlı hale 
getirmiştir (Gürer, 2013). 
 
Türkiye’de Hayvancılık Sektörü 

Hayvancılıkta en önemli kısıtlardan birisi, canlı hayvanların genetik 
yapılarıdır. Ekonomik, çevresel ve teknik şartların optimize edilmesi, canlı 
materyalden elde edilebilecek maksimum verimin temini içindir. Türkiye’de kırmızı 
et üretim kaynağı olarak 4 hayvan kullanılmaktadır. Bu hayvanların başında gelen 
sığırlarda etkileri sahaya yansımış bilimsel çalışmalar oldukça fazladır. Buna 
mukabil, koyun, keçi ve mandalarda ise, etkileri sahaya yansımış bilimsel 
çalışmaların sayısı kısıtlıdır. 

İncelenen dönemde, Türkiye’de, 2011 reel fiyatları ile 1994 yılında 1000 ila 
3000 TL/baş arasında değişen büyükbaş hayvan fiyatları, 2011 yılına gelindiğinde 
3000 ila 4500 TL/baş seviyesine çıkmıştır. Küçükbaş hayvan fiyatları ise, 200 
TL/baş seviyesinden 500 TL/baş seviyesine yükselmiştir.  

Kırmızı et ve süt üretici eline geçen reel fiyatlar azalırken, canlı hayvan 
fiyatlarının artması üretimin sürdürülebilirliği açısından tehdit oluşturmaktadır. 

Hayvansal üretimde önemli maliyet unsurlarından birisi de yemlerdir. Yem 
bitkileri üretiminde özellikle son yıllarda görülen artışta, hayvancılığın 
desteklenmesi kararı uyarınca gerçekleştirilen yem bitkileri ekimini destekleme 
programının önemli katkısı olduğu düşünülmektedir (Akman ve ark., 2006). Ancak, 
yem bitkileri üretim miktarı ve ekim alanında yaşanan bu artış, bazı diğer 
parametreler incelenmeden çok anlamlı değildir. Özellikle aynı dönemde hayvan 
varlığının azaldığı ve hayvan beslenmesinde karma yemlerin kullanım oranında 
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artış yaşandığı göz önüne alınmalıdır. Ayrıca yem bitkileri üretim verilerinin 
doğruluğu, üretilen yem bitkilerinin kalitesi gibi kimi konularda literatürde önemli 
tartışmalar ve çekinceler yer almaktadır. 

Büyükbaş hayvan besiciliğinde, hayvan alım fiyatları haricinde, en önemli 
maliyet unsuru besi yemidir. Besi yemi fiyatları, 2011 reel fiyatları ile1993 yılındaki 
0,75 TL olan fiyat baz alınırsa, 2011 yılında reel olarak yaklaşık %19 oranında 
düşerek, 0,61 TL olmuştur. 

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan arpa fiyatları ise, incelenen 
dönemde, azalmamış, yaklaşık %2’lik bir oranda artış göstermiştir. 2011 reel 
fiyatları ile1991 yılında 0,47 TL olan arpa fiyatı, 2011 yılında 0,48 TL olmuştur. 

Türkiye’de canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin pazarlanması oldukça 
karmaşık bir yapıya sahiptir. Örgütlenme yetersizliği nedeniyle aracılar önemli bir 
rol oynamaktadır. Üreticiler bu karmaşık yapı içerisinde ürünlerini değerlerinde 
satamadıkları gibi tüketici de hayvansal ürünleri pahalıya tüketmek zorunda 
kalmaktadır. Türkiye’de kooperatiflerin pazarlamadaki rolü çok düşük seviyededir 
(Akman ve Kumlu, 1998; Güneş, 1998; Kumlu, 2000a; Kumlu, 2000b; TZOB, 2004; 
Saçlı, 2005; Saçlı, 2007; Uysal ve Mazgit, 1993). 

Kırmızı etin üreticiden tüketiciye ulaşması aracıların hâkimiyetindedir. 
Özellikle canlı hayvan pazarlamasında celepler, cambazlar, toptancı/perakendeci 
kasaplar etkin bir rol oynamaktadır. Türkiye’de üreticinin eline geçen miktar, tüketici 
fiyatının yaklaşık % 40-50’si, aracılara giden miktar ise % 50-60’lık kısımdır (Saçlı, 
2007). 
 Tarım politikalarının içeriği, cumhuriyetin kuruluşundan beri bitkisel üretime 
önemli düzeylerde desteği barındırırken, hayvancılığa yönelik destekler daha sınırlı 
düzeylerde kalmıştır. Bu politik yaklaşımın doğal bir sonucu olarak, 1980’li yıllardan 
sonra hayvancılıkta önemli sorunlar yaşanmaya başlanmıştır. Bu dönemde 
uygulanan politikalar, canlı hayvan ve hayvansal üretimi miktar ve kalite 
bakımından olumsuz etkilemiştir. Ürün fiyatlarında ve üretici gelirlerinde kararsız bir 
ortam yaratmıştır. 
 Hayvancılık dış ticaretinde 1996 yılından beri uygulanan yüksek koruma 
oranları, 2010 yılı itibariyle değiştirilmiştir. Bakanlık 2010 yılında karkas et 
ithalatında gümrük vergisini kaldırmıştır. Bu durumun yurtiçi üretimi olumsuz 
etkileyeceği, üreticiyi zarar ettireceği yolundaki gözlem ve uyarılar üzerine gümrük 
vergisi sadece 2010-2012 yılları arasında bile 4 kere değiştirilmiş, önce  %30’a, 
sonra %45’e, daha sonra %60’a ve en son %75’e yükseltmiştir. Bu durum 
hayvancılık sektöründe, uzun erimli analitik politikala uygulamalarının azlığına 
dikkat çekmektedir. 
 
Türkiye’de Kırmızı Et Arzında Etkili Faktörlerin Analizi 

Modelde, 1991-2011 yılları arasındaki 21 yıla ait veriler kullanılmıştır. 
Bağımlı değişken olan kırmızı et üretimini açıklamak üzere seçilen bağımsız 
değişkenler, ağırlıklandırılmış kırmızı et üretici reel fiyatı, tavuk eti üretici reel fiyatı, 
Büyükbaş Hayvan Birimi cinsinden kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları 
toplamı, reel süt fiyatı ve yem reel fiyatı paritesidir. Üreticiler, süt ve yem 
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fiyatlarındaki değişmelere en az bir yıl gecikmeli tepki verebildiğinden dolayı süt 
fiyatı-yem fiyatı paritesi bir yıl gecikmeli olarak modele alınmıştır. 

 Bilindiği gibi bir malın arzını etkileyen en önemli faktörlerin başında o 
malın fiyatı gelmektedir. Bu kapsamda ilk açıklayıcı değişken olarak 
ağırlıklandırılmış kırmızı et fiyatı seçilmiştir. O malın ikame ürününün fiyatı da, 
ekonomik teoriye göre, önemli etkili faktörlerdendir. Bu çalışmada kırmızı etin 
ikame ürünü olarak tavuk eti seçilmiştir. Yine kırmızı arzının temel bileşeni olan 
kırmızı et üretimi kesilen hayvan sayısına bağlıdır. Ancak büyükbaş ve küçükbaş 
hayvanların farklı canlı ağırlıklarına sahip olmaları nedeniyle ortak bir birim altında 
değerlendirilmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda, Büyükbaş Hayvan Birimi 
cinsinden kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları toplamı da açıklayıcı bir 
değişken olarak modele eklenmiştir. Çalışma içerisinde değinildiği üzere, 
Türkiye’de üreticiler canlı hayvan yetiştiriciliğini sadece et üretimi için yapmamakta 
ayrıca süt üretimi içinde yapmaktadırlar. Bu bağlamda, üreticilerin ürettikleri bir litre 
süt ile alabilecekleri yem miktarının yıllar içerisindeki seyri, arzı etkileyen bir 
faktördür. Çünkü süt üretiminin karlılığının artması veya azalması, kırmızı et 
üretiminin sürdürülebilirliği açısından önemlidir. 

 
 

Eşitlikte; 
  : Toplam Kırmızı Et Üretiminin Logaritması; 

  : Ağırlıklandırılmış Kırmızı Et Üretici Reel Fiyatının Logaritması; 
  : Tavuk Eti Üretici Reel Fiyatının Logaritması; 

 : Büyükbaş Hayvan Birimi cinsinden kesilen büyükbaş ve   
  küçükbaş hayvan sayıları toplamının, Logaritması; 

 : Bir Önceki Yıl Reel Süt ve Yem Fiyatlarının Oranının Logaritması. 
 
Çizelge 1. Kırmızı Et Arz Modeli 
     Değişkenler Katsayılar Std. Hata t-İstatistiği P değeri  
     C -2.549945 1.162107 -2.194242    0.0444 
LNAKIRMIZIETFIYATI 0.252155 0.069029 3.652867    0.0024 
LNTAVUKETIFIYATI -0.038128 0.081007 -0.470669    0.6446 
LNBBHB_KESILEN 0.807129 0.121894 6.621551    0.0000 
LNPARITE_S_P_(-1) -0.062845 0.010234 -6.140667    0.0000 
     R-Kare 0.959013     Bağımlı değişkenin ort. var    13.07927 
Düzeltilmiş R-Kare 0.948083     S.D. bağımlı değişkenin var    0.197557 
S.E. Regresyonu 0.045014     Akaike info criterion    -3.151379 
F-İstatistiği 87.74304     Durbin-Watson değeri    1.687838 
P değeri(F-İstatistiği) 0.000000    
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 Modele dâhil edilen değişkenler sığır eti arzındaki değişimi %95 oranında 
açıklamaktadır. Model istatistiki açıdan %99 düzeyinde anlamlı (F=87,74) 
bulunmuş olup, otokorelasyona (DW=1,68) rastlanmamıştır. 
 Çoklu bağlantı sorunu için tolerans ve VIF değerleri kontrol edilmiştir. 
Değişkenlerin Tolerans değerlerinin 0,2’den büyük, VIF değerlerinin ise 10’dan 
küçük olması çoklu bağlantı probleminin olmadığı anlamına gelmektedir. Modeldeki 
tüm katsayıların tolerans değerleri 0,2’den büyük, VIF değerleri ise 10’dan küçük 
çıkmıştır. Dolayısıyla çoklu bağlantı problemi yoktur. Tavuk eti üretici reel fiyatı 
hariç, tüm değişkenlerin modele katkıları anlamlıdır. 

Modele dâhil edilen tüm değişkenlerin katsayılarının işareti ekonomik 
teoriye uygundur. Toplam kırmızı et arzında, ağırlıklandırılmış kırmızı et fiyatının 
artışı, Büyükbaş Hayvan Birimi cinsinden kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan 
sayıları toplamı, üretimi arttırıcı yönde katkı sağlarken, ikame ürün olan tavuk etinin 
fiyatındaki artışlar, üretimi azaltıcı etkide bulunmaktadırlar. Ayrıca bir litre süt ile 
alınabilecek olan yem miktarının azalması ise üretimi olumsuz yönde etkilemektedir. 
  Modelde de görüldüğü gibi, ağırlıklandırılmış kırmızı et fiyatının esnekliği 
0,252 olarak tahmin edilmiştir. Bunun anlamı diğer koşullar sabit kaldığında 
ağırlıklandırılmış kırmızı et fiyatlarında %1’lik artış, toplam kırmızı et 
üretimini %0,252’lik bir artışa neden olmaktadır.  Ayrıca modelde, Büyükbaş 
Hayvan Birimi cinsinden kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları toplamının 
esnekliği 0,807’dir. Modelde süt-yem fiyatları paritesi değişkenin katsayısı ise -
0,062 olarak tahmin edilmiştir. 
 
Sonuç ve Öneriler 
 Türkiye’de son 20 yıl içerisinde, hayvancılık sektörü çok büyük değişimler 
yaşamıştır. Büyükbaş (sığır ve manda) ve küçükbaş (koyun ve keçi) hayvancılık 
sektörü ciddi bir gerileme içine girmiştir. Kanatlı hayvan (özellikle tavukçuluk) 
sektörü ise gelişmiş ülkeler ile boy ölçüşebilecek seviye ve teknolojik gelişmeye 
sahip hale gelmiştir. Türkiye’de büyük ve küçükbaş hayvan varlığı son 20 yılda 
azalmış, birim hayvan başına ürün miktarı ise hayvancılığı gelişmiş ülkelerle 
mukayese edilemeyecek düzeyde gerilerde kalmıştır. 
 Kırmızı et yurt içi üretimi, artan nüfusun kırmızı et ihtiyacını karşılayacak 
seviyede değildir. Bu durum Türkiye’nin ithalata bağlılığını arttıracaktır. 2010 yılıyla 
birlikte başlayan canlı hayvan ve kırmızı et ithalatının, bu çerçevede artarak devam 
edeceği beklenmektedir. Bunların yanı sıra, uzun erimli olmayan politikalar, dünya 
genelinde yaşanan ekonomik krizler, gıda krizleri, üreticileri ve de sektörü olumsuz 
etkilemektedir.  

Canlı hayvan ve kırmızı et tüketici fiyatlarında son dönemde yaşanan 
artışlar ile kırmızı et üretici eline geçen fiyatlarda yaşanan azalışlar, üretimde 
daralmaya neden olmakta, ayrıca üreticilerin geleceğe dönük kaygılarını 
arttırmaktadır. Bu durum üretimin sürdürülebilirliğini tehlikeye sokmaktadır. 
 Bu çalışmada hayvansal üretim çıktısı olan süt ile girdisi olan yem fiyatları 
arasındaki paritenin son 20 yılda azalma eğiliminde olduğu, bu durumun ise kırmızı 
et arzını olumsuz yönde etkilediği, ekonometrik modelleme ile ortaya konmuştur. 
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Türkiye’de ve de dünyada besicilik maliyetinin yaklaşık %73’ünü yem maliyetinin 
oluşturduğu göz önüne alınırsa, bu paritenin azalmasının maliyeti artırıcı en önemli 
unsur olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, yurtiçi kırmızı et arzının temel dayanak 
noktası olması gerektiği vurgulanan kırmızı et üretiminin artırılması için, üreticilerin 
bir kilo süt ile alabilecekleri yem miktarının, yıllar içerisinde azalmasının önüne 
geçici politikalar hayata geçirilmelidir. Hatta bu paritenin arttırılması sağlanmalıdır. 
 Büyükbaş canlı hayvan ithalatı yerine, yerli ve melez ırkların yoğun olduğu 
bölgelerde kombine ırkların melezlenmesi ile yurt içi kırmızı et kaynaklarının 
arttırılması gerekmektedir.  

Çünkü Türkiye’de kırmızı ette yaşanan kriz ile süt sektöründe yaşanan kriz 
birbirini tetikler niteliktedir. Kırmızı et ve canlı hayvan ithalatı, süt ve süt tozu 
ithalatını arttırıcı etki yapacaktır. Türkiye’de kırmızı et üretiminde kullanılan türlerin 
hepsi süt üretiminde de kullanılabilmektedir. Dolaysıyla süt üretimi ile kırmızı et 
üretimi bir noktada dengelenmesi gerekmektedir. 
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DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ’NDE YETİŞTİRİLEN BAZI KIŞLIK SEBZELERDE 
HASTALIK YAPAN VİRÜSLERİN TANILANMASI ve KARAKTERİZASYONU 

 
Identıfıcatıon and Characterızatıon of Vıruses Causıng Dısease in Some Wınter 

Vegetables Grown in The Eastern Medıterranean Regıon 
 

Bilge ALAN 
Bitki Koruma Anabilim Dalı  

Muharrem Arap KAMBEROĞLU 
Bitki Koruma Anabilim Dalı  

 
ÖZET 

Çalışma, 2007-2010 yılları arasında Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yetiştirilen 
bazı kışlık sebzelerde (marul, ıspanak, lahana, karnabahar, turp) mevcut virüs 
hastalıklarının saptanması ve yaygınlık oranlarının belirlenmesi amacıyla 
yürütülmüştür. Surveylerde, simptomatolojik olarak, CMV, TSWV, TuMV, LMV, 
MiLBVV, CaMV, RaMV, BWYV, BCTV, BtMV, LBVV ve LiYV ile infekteli 
olduğundan şüphelenilen 808 marul, 330 lahana, 137 karnabahar, 225 ıspanak, 65 
turp bitkisinden toplam 1595 örnek alınmış ve ELISA yöntemi ile testlenmiştir. 
Marulda, MiLBVV, LMV, TSWV, CMV, BWYV sırasıyla 380, 82, 3, 3, 3 bitkide; 
ıspanakta BWYV, CMV sırasıyla, 90, 3 bitkide, turpta BWYV, CMV, TuMV sırasıyla 
11, 6, 3 bitkide saptanırken, lahana örneklerinden 10 tanesi TuMV, karnabahar 
örneklerinden 1 tanesi de CaMV ile infekteli bulunmuştur. Testlenen örneklerden 
595’inin en az bir virüs ile bulaşık olduğu saptanmış ve infeksiyon oranı %37.3 
olarak hesaplanmıştır. 

RT-PCR çalışmalarında beklenen band büyüklükleri elde edilmiştir. Dizi 
analizleri sonucunda, çalışmada kullanılan CMV izolatı,  Güney Kore, Japonya, Çin 
izolatları ile % 44; TSWV izolatı Yunanistan, Sırbistan, Güney Kore izolatları ile % 
96; TuMV izolatı Çin izolatı ile %84; LMV izolatı Amerika izolatı ile %99; MiLBVV 
izolatı Hollanda izolatı ile % 98; CaMV izolatı, Çin izolatı ile %95; BWYV izolatı Çin 
izolatı ile %89; LBVV izolatı ise, İspanya izolatı ile %95 oranında ile benzerlik 
göstermiştir. 
Anahtar kelimeler: Kışlık Sebzeler, DAS-ELISA, Mekanik İnokulasyon, RT-PCR, 

Dizi Analizi 
 
ABSTRACT* 

This study was carried out to detect the viruses and determine their 
prevalence on winter vegetable species (lettuce, spinach, cabbage, cauliflower, 
radish) cultivated in the Eastern Mediterranean region between 2007-2012.  

Samples were taken from 808 lettuce, 330 cabbage, 225 spinach, 65 
radishes and 137 cauliflower plants suspected of being infected with CMV, TSWV, 
TuMV, BWYV, LMV, LBVV, CaMV, RaMV, LiYV, BtMV, or BCTV.  Totally 1595 
plant samples were tested by ELISA. MiLBVV, LMV, TSWV, CMV, and BWYV 
were detected in 380, 82, 3, 3, 3 of lettuce samples. respectively. BWYV and CMV 

                                                           
* Doktora Tezi- PhD Thesis 
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were detected in 90 and 3 of spinach samples, respectively. BWYV, CMV, TuMV 
were detected in 11, 6, 3 of radish plants respectively. In addition, 10 cabbage and 
one cauliflower plants were found to be infected with TuMV and CaMV 
respectively. At least one virus was detected in 595 samples and infection rate of 
tested plants was 37.3 %. Expected sizes of DNA bands were obtained from RT 
PCR studies. Sequence analysis of CMV isolate used in this study showed 44% 
similarity with isolates from South Korea, Japan, and China; TSWV isolate showed 
96% similarity with isolates from Greece, Serbia, and South Korea; TuMV isolate 
showed 84% similarity with a Chinese isolate; LMV isolate showed 99% similarity 
with an American isolate; MiLBVV isolate 98% with and isolate rom Netherland; 
CaMV isolate showed 95% similarity with a Chinese isolate, BWYV isolate showed 
89% similarity with a Chinese isolate; and  LBVV isolate showed 95% similarity 
with an isolate from Spain. 
Key Words: Winter Vegetables, Mechanical Inoculation, DAS-ELISA, RT-PCR, 

Sequence Analysis 
Giriş 

Türkiye‘de önemli bir yere sahip olan sebze tarımı, günümüzde ülke 
nüfusunun yıllık ortalama %2 civarında artmaya devam etmesi ile daha da önem 
kazanmıştır. Bugün, insan yaşamı için dengeli beslenmenin sebzesiz olamayacağı, 
sağlıklı ve dengeli beslenmenin ana unsurlarından birinin sebze tüketimi olduğu 
herkes tarafından bilinmektedir 

Hem işlenerek, hem de taze olarak değerlendirilen, tek yıllık veya çok yıllık 
otsu bitkiler olan sebzelerin, bütün kısımlarından gıda kaynağı olarak 
faydalanılmaktadır. Çizelge 1. de verilen sebzeler günümüzde Türkiye dahil olmak 
üzere dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan kış sebzeleridir. 
Ülkemizde bu sebzeler kışın çok soğuk veya çok yağış alan kısımlar hariç diğer 
bölgelerinde rahatlıkla üretilmektedir. 

 
Çizelge 1. Kışlık olarak yetiştirilen bazı sebzelerin türleri ve familyası 

Sebze Türleri Bitki Türleri Familya 
Marul Lactuca sativa Asteraceae 
Lahana Brassica oleracea capitata  Brassicacea 
Karnabahar Brassica oleracea botrytis Brassicacea 
Turp Raphanus sativus Brassicacea 
Ispanak Spinacia oleracea Amaranthaceae  

 
Kışlık sebzelerde görülmekte olan birçok hastalık ve zararlı etmen 

bulunmaktadır. Bunlar içerisinde viral etmenler, bitkiden bitkiye mekanik yollardan 
kolaylıkla bulaşabilmesi, tohum veya vejetatif üretim materyalleri veya vektörler 
aracılığıyla çok daha geniş alanlara kısa sürede yayılabilmesi ve özellikle diğer 
etmenlerde olduğu gibi bunlara karşı kullanılabilecek etkili bir kimyasal mücadele 
yönteminin bulunmaması nedeni ile ayrıca bir öneme sahiptirler. 

Geniş alanlarda yetiştiriciliği yapılan marul, lahana, ıspanak, karnabahar ve 
turp sebzeleri üzerinde de ekonomik olarak az ya da çok önemli çeşitli viral hastalık 
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etmeninin varlığı bildirilmiştir bu etmenler içerisinde, Marul Mozaik Virüsü (LMV), 
Marul İri Damar Virüsü (LBVV), Şalgam Mozaik Virüsü (TuMV), Şekerpancarı Batı 
Sarilik Virüsü (BWYV,) Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (TSWV), Marul Bulasıcı 
Sarilik Virüsü (LIYV,) Karnabahar Mozaik Virüsü (CaMV,)Turp Mozaik Virüsü 
(RaMV), Şekerpancarı Tepe Kıvırcıklık Virüsü (BCTV) , Şekerpancarı Mozaik 
Virüsü (BtMV) ve Hıyar Mozaik Virüsü (CMV) dünyada marul, lahana, karnabahar, 
ıspanak, turp gibi birçok bitkide yaygın olarak görülmekte ve ekonomik olarak 
büyük kayıplara sebep olmaktadır. (Bennett ve Tanrısever, 1957; Fidan ve 
Türkoğlu, 1988; Döken ve ark., 1993; Güldür ve ark., 1995; Kamberoğlu ve Alan, 
2011; Korkmaz ve ark., 2007; Uzunoğulları ve Beşirli, 2011). 

Yapılan bu doktora tez çalışmasında, öncelikle kışlık sebzelerde (marul, 
ıspanak, lahana, karnabahar ve turp) var olan virüsleri saptamak ve bulaşıklık 
oranının ortaya konulması amacıyla survey çalışmaları yapılmıştır. Bu örneklerdeki 
viral etmenler, öncelikle ELISA ve/veya RT-PCR çalışmaları ile saptanmış ve 
biyolojik ve moleküler yöntemler kullanılarak karakterize edilmiştir. Elde edilen dizi 
analiz sonuçları değerlendirilerek elde edilen virüs izolatları diğer dünya izolatları 
ile karşılaştırılmış ve benzerlik oranları ortaya konulmuştur.  

 
Materyal ve Metod 
Materyal 
Çalışma Materyali Hakkında Bilgiler    

Bu çalışma materyali 2007-2010 yılları arasında ilkbahar, sonbahar ve kış 
dönemlerinde Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş illeri ve 
çevresinde marul, lahana, karnabahar, ıspanak ve turp yetiştiriciliğinin yaygın 
olduğu alanlarda hastalık simptomu gözlenen bitkilerden alınan dokular 
oluşturmuştur. 

 
Serolojik Çalışmalarda Kullanılan Materyal 

ELISA testlerinde, CMV, TSWV, TuMV, LMV, MiLBVV, CaMV, RaMV ve 
BWYV ile infekteli olduğundan şüphe edilen arazi örneklerinden alınan taze bitki 
dokuları ile virüs infekteli olduğu ELISA yöntemi sonucunda saptanan örneklerden 
yapılan mekanik inokulasyon çalışmalarında simptom gösteren indikatör bitkilerden 
elde edilen bitki dokuları materyal olarak kullanılmıştır.  

ELISA testleri, ticari olarak temin edilmiş olan ELISA kitleri (CMV, TSWV, 
TuMV, LMV, MiLBVV, CaMV, RaMV (BIOREBA) ve BWYV(AGDİA)’ye spesifik), 
tampon çözeltiler, düz tabanlı, 96 kuyu içeren Maxi Sorp Mikrotiter ELISA pleytleri 
(NUNC-Danimarka), ELISA okuyucusu (Medispec ESR 200 ELISA Reader), 
otomatik pipetler ve pipet uçları ile saf su kullanılarak yapılmıştır. 
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Mekanik İnokulasyon Çalışmalarında Kullanılan Materyal 
Mekanik inokulasyon çalışmaları, serolojik çalışmalar sonucu çalışma 

konusu virüsler ile infekteli olduğu saptanan bitkilerden alınan taze bitki dokuları, 
indikatör bitkiler (Çizelge 2), havan ve havaneli, fosfat tampon çözeltisi, 2-
merkaptoetanol sodyum sülfit, karborandum tozu ve çeşme suyu kullanılarak 
yapılmıştır 

 
Çizelge 2. Mekanik inokulasyon çalışmalarında kullanılan test bitkileri ve testlenen 

virüsler 

 
Moleküler Çalışmalarda Kullanılan Materyal 
         CMV, TSWV, TuMV, LMV, MiLBVV, CaMV, BWYV, BCTV, BtMV, LIYV ve 
LBVV’nin moleküler tanısı ve dizi belirleme çalışmalarında kullanılacak DNA’ların 
elde edilmesi amacıyla yapılan RT-PCR ve PCR yönteminde, virüs ile bulaşık 
bitkilerden elde edilen toplam nükleik asitler, Reverse transkriptaz enzimi, Taq 
polymeraz enzimi, dNTPs, RNaz inhibitör, saf su, pipet ve steril pipet uçları, PCR 
tüpü, çalışma konusu virüslere spesifik primerler (Çizelge 3.), agaroz, etidyum 
bromür ve elektroforez aparatı materyal olarak kullanılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitki   Virüs 
C.amaranticolor Akkaz ayağı CMV, LBVV,  LMV, RMV, TSWV 
C. quinoa  Tütün CMV, LBVV, TuMV, BtMV 
N. tabacum  ‘’ CMV, RMV, TSWV 
N. glutinosa  ‘’ CMV, TuMV, TSWV 
N. benthamiana  ‘’ LBVV, LMV 
 N. Clevelandii  ‘’ LBVV, TSWV, BtMV 
Gomphrena globosa  Hanım düğmesi LMV, TSWV BtMV 
Lactuca sativa  Marul  CMV, LBVV, LMV, TuMV, TSWV 
Spinacia oleracea.  Ispanak CMV,  LMV, 

TuMV,BCTV,BtMV,TSWV 
Raphanus sativus Turp CMV, RMV, TuMV, TuMV, CaMV 
Brassica olerase Lahana CMV, TuMV, CaMV, RMV 

  Cucurbita pepo  Kabak TuMV, BCTV 
Brassica oleracea  Karnabahar CaMV, RMV, TuMV, BWYV 
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Çizelge 3. Çalışmada Kullanılan Primer Çiftleri ve Sentezlenen Bölgenin Moleküler 
Büyüklüğü 

Primer 
Çiftleri 

Dizi Moleküler 
Büyüklüğü(bç) 

CMV RW8-(GGTTCGAAAGAGATATAACCGGG) 
RV11-(GTTTATTTACAAG AGCGTACGG) 

650 
 

TSWV  L1-TSWVR.(ATCAGTCGAAATGGTCGGCA) 
L2-TSWVF.(AATTGCCTTGCAACCAATTC) 

276 

TuMV Tu-8207F (GTG GAA TTC CAA GTG AGT TGC) 
Tu-8822R (TCC TTC TTCTCCTTCTCCGC) 

615 
 

BWYV LewP0- (CAGAGCTAATCGTTTCTTGAC) 
SP1-(TGCGCCTGAGGAATGTAATG) 

250 
 

LMV 1196-(AAGGCAGTAAAACTGATG) 
1087-(TTTATACTACAGTCTTTA) 

800 
 

CaMV CaMV1- (GCGTAYACAACAAGTCAGCAA ACA) 
CaMV2-(TCCTGGAGATTATTACTCGGGTAGA) 

383 
 

LIYV P26-r2-(ACTATCAGTTATCGACACAACT) 
P26-F-(GACCACAGCTTTGACGACGGT) 

675 
 

LBVV VP 248-(GTTTTTGACCCTGATAG) 
VP.249 (GTCGACTCTAGACACTTGTTGTTTGTCGTG) 

296 

BtMV LN 27 (CACTCTGTAATGTGGAACAACTC) 
LN 26(GACACTCAGAACTATCTCGACGAAG) 

1050 
 

BCTV (GTGGATCAATTTCCAGACAATTATC) 
(CCCATAAGAGCCATATCAAACTTC’) 

- 
 

MiLBVV VP 286 (TATCAGCTCACATACTCCCTATCG) 
VP 287 (CAACTAGCTCAGAATACATGCAG) 

469  
 

 
Metod 

Çalışmada, öncelikle marul, ıspanak, lahana, karnabahar ve turp 
bitkilerinde mevcut virüs hastalıklarının ortaya konulması amacıyla, Adana, Mersin, 
Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinin belirlenen bölgelerine arazi çıkışları 
yapılmış ve simptomolojik olarak, CMV, TSWV, TuMV, LMV, MiLBVV, CaMV, 
RaMV, BWYV, BCTV BtMV, LIYV ve LBVV ile bulaşık olduğundan şüphelenilen 
marul, lahana, karnabahar, ıspanak, turp bitkilerinden sap, gövde, yaprak ve 
meyve örnekleri alınmış, örnek kodu verilmiş, polietilen torbayla örnek saklama 
kaplarında laboratuvara getirilmiştir. Karakteristik simptom gösteren ve örnekleme 
yapılan bitkilerin fotoğrafları çekilmiş, çalışma başlayıncaya kadar +4 °C de 
muhafaza edilmiştir. Muhafaza edilen bu bitki dokuları biyolojik, serolojik ve 
moleküler çalışmalarda kullanılmıştır. 
 
Serolojik Çalışmalar 

Arazi çıkışlarında, simptomatolojik olarak virüs ile bulaşık olduğundan 
şüphelenilen bitki örnekleri virüsün varlığının ortaya konulması amacıyla öncelikle 
DAS-ELISA yöntemi ile testlenmiştir. Ayrıca, mekanik inokulasyon çalışmaları 
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sonunda, simptom gözlenen indikatör bitkiler de ELISA testine tabi tutulmuştur 
(Clark ve Adams.,1977).  

 
Mekanik İnokulasyon Yöntemi 

ELISA, RT-PCR ve PCR yöntemleri ile saptanan virüslerin biyolojik 
karakterizasyonlarının yapılması ve toplam nükleik asit çalışmalarında kullanılacak 
olan bitkilerin elde edilmesi amacıyla, virüs ile bulaşık olduğundan şüphe edilen 
bitkilerden alınan dokular kullanılarak indikatör bitkilere mekanik inokulasyon 
çalışmaları yapılmıştır (Mandal ve ark., 2001). 

 
Moleküler Çalışmalar 

Çalışma konusu virüslerin moleküler tanısını yapmak, dizi belirleme 
çalışmalarında kullanılacak DNA’ların elde edilmesini sağlamak ve ticari olarak 
ELISA kiti bulunmayan dolayısıyla serolojik olarak saptanamayan BCTV, BtMV, 
LIYV ve LBVV‘nü saptamak amacıyla yapılan Reverse Transcriptase-Polimeraz 
Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR), Prieto ve ark. 
(2001) ve Sidek ve ark. (1999)'a göre modifiye edilerek yürütülmüştür. Örnek 
sayısının fazla olması nedeni ile serolojik çalışmalar sonucunda çalışma konusu 
virüsler ile infekteli olarak saptanan bitkilerden ELISA’da yüksek absorbans değeri 
veren örnekler ve BCTV, BtMV, LIYV ve LBVV olabileceğinden şüphelenilen 
örnekler ilçelere ve bitkilere göre seçilmiş kod verilmiş ve moleküler çalışmalarda 
izolat olarak kullanılmıştır. 
 
Dizi Belirleme ve Filogenetik Sınıflandırma Çalışmaları  

DNA dizi belirleme çalışmaları iontek (http://www.iontek.com.tr) 
firmasından hizmet alınarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda 
izolatların çoğaltılan kısımları dünyada saptanmış olan diğer izolatlarla 
karşılaştırılarak benzerlik oranları belirlenmiştir. İzolatların dünyanın diğer izolatları 
ile benzerlik oranları belirlenmesinde amacıyla, NCBI (The National Center for 
Biotechnology Information) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), BLAST (Basic Local 
Aligment SearchTool), (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), Chromas 
(www.technelysium.com.au/chromas.html),  ClustalX 2.0.10, 
(http://mac.softpedia.com/get/Math-Scientific/ClustalX.shtml), Tree View 
(http://taxonomy.zoology.gla.ac.uk/rod/rod.html) programları sırasıyla kullanılmıştır. 

 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
Survey ve Örnekleme Çalışmaları  

Çalışmanın konusunu oluşturan CMV, TSWV, TuMV, LMV, MiLBVV, 
LBVV, CaMV, RaMV, BWYV, BCTV, BtMV ve LIYV, nin saptanması amacıyla 
2007-2010 yıllarını kapsayan ilkbahar, sonbahar ve kış dönemlerinde Adana, 
Mersin Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş illeri ile çevresinde marul, lahana, 
karnabahar, ıspanak ve turp yetiştiriciliği yapılan toplam 5.524 dekar arazi gezilmiş 
ve bu arazilerde bulunan bitkilerin %10’u simptomatolojik olarak tek tek incelenerek 
şüpheli bitkilerden örnekler alınmıştır. 

http://www.iontek.com.tr)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi)
http://www.technelysium.com.au/chromas.html)
http://mac.softpedia.com/get/Math-Scientific/ClustalX.shtml)
http://taxonomy.zoology.gla.ac.uk/rod/rod.html)
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Mekanik İnokulasyon Çalışmaları 
Yapılan mekanik inokulasyon çalışmaları sonucunda aşağıda verilen 

bulgular elde edilmiştir. 
LMV bulaştırılan marul yapraklarında mozaik simptomu ortaya çıkarken, C. 

amaranticolor yapaklarında ileri dönemlerde nekrotiğe dönüşen klorotik lokal 
lezyonlar gözlenmiştir  

Mekanik olarak MiLBVV aşılanan marul yapraklarında damar bandlaşması, 
mozaik, sararma ve daralma meydana gelmiştir  
Lahanadan elde edilen TuMV izolatı, C. amaranticolor bitkilerinde klorotik lokal 
lezyonlar meydana getirmiştir. 
  Karnabahardan izole edilen CaMV izolatı ise, lahana ve karnabahar 
bitkilerinde mozaik ve şekil bozukluğu meydana getirmiştir. İndikatör bitkiler 
üzerinde beklenen simptomların çıkışı yaklaşık 30 gün sürmüştür. 

 Maruldan izole edilen CMV, N. tabacum L. cv. ‘Samsun’ ve N. rustica 
yapraklarında mozaik, N. tabacum L. cv. Xanthi nc yapraklarında şekil bozukluğu 
meydana getirmiştir. Ispanaktan izole edilen CMV, C. amaranticolor da klorotik 
lokal lezyon, N. bentamiana ‘da sararma, N. tabacum L. cv. Xanthi nc ve N. rustica 
yapraklarında mozaik simptom meydana getirmiş ve her iki izolat ile aşılanan 
indikatör bitkilerde simptomlar inokulasyondan bir hafta sonra gözlenmiştir. Turptan 
elde edilen CMV izolatı ise, C. amaranticolor yapraklarında klorotik lokal lezyon, N. 
bentamiana yapraklarında sararma, N. tabacum L. cv. ‘Samsun’, N. glutinosa ve N. 
tabacum L. cv. Xanthi yapraklarında mozaik,  N. glutinosa yapraklarında şekil 
bozukluğuna sebep olmuş ve simptomlar inokulasyondan sonraki dördüncü 
günden itibaren gözlenmeye başlamıştır. Bu izolatın aşılandığı kabak bitkisi 
üzerinde ise, mozaik, şekil bozukluğu ve sararma simptomları ortaya çıkmıştır. 

Maruldan izole edilen TSWV, N. tabacum L. cv. ‘Samsun’ yapraklarında 
nekrotik lokal lezyonlar, halkalı lekeler ve şekil bozukluğu, N. tabacum L. cv. Xanthi 
nc yapraklarında, şekil bozukluğu, nekrotik lokal lezyonlar, N. tabacum L. cv. 
Xanthi bitkisinde, şekil bozukluğu, nekrotik lokal lezyonlar ve meşe yaprağı deseni, 
C. quinoa’ da klorotik lokal lezyonlar, marul yapraklarında daralma, solgunluk ve 
geriye doğru ölüm simptomları ortaya çıkmıştır. İndikatör bitkilerde simptomlar 
inokulasyondan sonra 7-10 gün içinde gözlenmiştir. 
 
Moleküler Çalışmalar  

ELISA testleri sonucu, LBVV, MiLBVV, LMV, CMV, TSWV, BtMV, CaMV, 
TuMV, ait primer çiftleri ile yapılan RT-PCR işleminde beklenen büyüklüğe sahip 
bandlar elde edilmiştir. (LBVV için VP 248 ve VP 249 ve MiLBVV VP için 286 ve 
VP 287 kodlu primerler kullanılması sonucunda LBVV’ye ait 296 bp lik band ve 
MiLBVV’ye ait 469 bp ‘lik band elde edilmiştir. Bu sonuçlar Navarro ve ark. (2004) 
’nın yapmış olduğu çalışma ile benzerlik göstermiştir. Ticari antiserumu 
bulunmayan LBVV çalışmada sadece RT-PCR yöntemi kullanılarak teşhis 
edilebilmiştir. LMV; için 1196 ve 1087 primerlerin kullanılması sonucunda 800 bp’lik 
band elde edilmiştir. Bu sonuç Krause-Sakate ve ark.(2001)’nın yaptıkları çalışma 
sonucu ile benzerlik göstermiştir CMV için RW8 ve RV11 kodlu primerlerin 
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kullanılmasının sonucunda 650 bp ‘lik band elde etmişlerdir. Bu sonuç, Fınettı-
Sıaler ve ark. (1999)’nın yapmış oldukları çalışma sonucu paralel bir sonuç 
göstermiştir. TSWV için L1 TSWVR ve L2 TSWVF kodlu primerlerin kullanılmasının 
sonucunda 276 bp ‘lik band elde etmişlerdir. Bu sonuç Adkins ve ark. (2004) 
yaptıkları çalışma ile uyum göstermektedir. BWYV için LewP0+-SP1- kodlu 
primerlerin kullanılmasının sonucunda 250 bp lik band elde edilmiştir. Bu sonuç, 
Beuve ve ark.’nın (2008) yaptıkları çalışma sonucu ile benzerlik göstermiştir. CaMV 
için CaMV 1-CaMV 2 kodlu primerlerin kullanılmasının sonucunda 383 bp lik band 
elde edilmiştir. Bu sonuç, Wolf ve ark ‘nın (1999) yaptıkları çalışma sonucu ile 
benzerlik göstermiştir. TuMV için Tu-8207F -Tu-8822R kodlu primerlerin 
kullanılmasının sonucunda 615 bp lik band elde edilmiştir. Bu sonuç, Suehiro ve 
ark. (2005) yaptıkları çalışma sonucu ile benzerlik göstermiştir.  
 
Dizi analizi çalışmaları  
  RT-PCR ile saptanmış olan, TSWV, LMV, MiLBVV, BWYV, TuMV, LBVV, 
CMV ve PCR ile saptanmış CaMV’ nin dizi belirleme ve filogenetik çalışmalar 
sonucu dünyadaki diğer izolatlarla karşılaştırılması yapılmış ve dizi analizleri 
sonucunda bu izolatlarla olan benzerlik oranları belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre; 
LMV, %99, Amerika, MiLBVV, % 98 Hollanda, CaMV, %95 Çin, TuMV, %84 Çin, 
LBVV, % 95 İspanya, CMV % 44 Güney Kore, Japonya ve Çin, TSWV, % 96 
Yunanistan, Sırbistan ve Güney Kore, BWYV %89 Çin izolatları ile benzerlik 
göstermiştir.  

Sonuç olarak, bu çalışmada, kışlık sebzelerin yetiştiriciliğini sınırlayan ve 
etkin mücadele yöntemi bulunmayan virüs hastalıklarının saptanması ve 
tanılanması amacıyla, biyolojik, serolojik ve moleküler yöntemler başarı ile 
uygulanmıştır. Bunların yanı sıra, bu virüs hastalıklarının toplanan örneklerde 
infeksiyon oranları da belirlenmiştir.  

Son yıllarda bitkilerde zararlı virüs hastalıklarının saptanması ve 
tanılanması amacıyla yapılan çalışmalarda, çok yoğun olarak kullanılan moleküler 
yöntemler de uygulanarak yürütülen bu doktora tezi sonuçlarının, özellikle bundan 
sonra yapılacak olan kültürel mücadele yöntemleri içerisinde yer alan dayanıklılık 
çalışmalarında dikkate alınması gereklidir. Zira, elde edilen sonuçlar, çalışma 
konusu virüslerin birden fazla izolatının bulunduğunu, bu virüs izolatlarının 
dünyanın diğer izolatları ile az veya çok benzerlik ve farklılıklar gösterdiğini ortaya 
koymuştur. Çalışma konusu virüslerin izolat düzeyinde var olan farklılıklarının göz 
önünde tutularak, özelikle yurtdışından büyük miktarlarda ithal edilen sebze 
çeşitlerinin bu virüs izolatlarına gösterebilecekleri tepkilerin belirlenmesi ve 
olumsuz sonuçlara karşı önlem alınması gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 
gerekirse tohumların ülkemizde bulunan virüs izolatlarına karşı reaksiyonları test 
edilmeden ve büyük ekonomik sorunlar yaşanmadan ülkeye getirilmesi ve çiftçiye 
satışı engellenmelidir. 
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FARKLI Ca+2 DÜZEYLERİNDEKİ SULARDA Cd+2 ETKİSİNDE KALAN TATLI SU 
BALIĞI Oreochromis niloticus’un DOKULARINDA ATPaz TEPKİLERİNİN 

BELİRLENMESİ* 
 

Determination of the Atpase Responses of in tissues of freshwater  fish 
(Oreochromis niloticus) exposed to Cd+2 in water with Ca+2 levels  

 
Ceren Özlem GÜRLER                                                 Mustafa CANLI  
Biyoloji Anabilim Dalı                                                             Biyoloji Anabilim Dalı   
 
ÖZET 

Tatlısu balığı (Oreochromis niloticus) akut (48 saat, 20 μM Cd+2) ve kronik 
(14 gün, 10 μM Cd+2) süreler ile üç farklı derişimde Ca+2, Cd+2 ve Ca+2+Cd+2 

etkisine bırakılmıştır. Deney süreleri sonunda solungaç ve bağırsak dokusunda 
Na+/K+-ATPaz ve Mg+2-ATPaz ile kas dokusunda Ca+2-ATPaz aktiviteleri 
ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre enzim aktivitesinin farklı Cd+2 ve Ca+2 
derişimine, etki süresine ve doku tipine göre değiştiği gözlenmiştir. Ca+2 derişimi 
arttıkça kontrol balıkların ATPaz aktivitelerinin önemli oranlarda arttığı 
bulunmuştur. Sadece Ca+2 etkisindeki balıklarda genellikle ATPaz aktivitelerinde 
artış gözlenirken, Ca+2+Cd+2 etkisinde ise artış yanında azalış da gözlenmiştir. Akut 
ve kronik süreçte solungaç Na+/K+-ATPaz aktivitesi birbirine zıt tepkiler verirken, 
Ca+2-ATPaz ve Mg+2-ATPaz genel olarak benzer yönde aktivite göstermiştir. Bu 
çalışmada, sucul ortamlarda metal toksisitesine kalsiyumun etkisinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Metal, Kalsiyum derişimi, Oreochromis niloticus, ATPaz 
 
ABSTRACT 

Freshwater fish (Oreochromis niloticus) was individually exposed to Ca2+, 
Cd2+ and Ca2++Cd2+ in three different concentrations of Ca2 for acute (48 h ,20 μM 
Cd2+) and chronic (14 days, 10 μM Cd2+) exposure periods. At the end of exposure 
periods, Na+/K+-ATPase and Mg2+-ATPase activities in the gills and intestine and 
Ca2+-ATPase activity in the muscle were measured. Results showed that enzyme 
activities depend on Cd2+ and Ca2+ concentration, exposure duration and tissue 
type. As long as Ca2+ concentration increase ATPase activities of control fishes 
inreased, also. Generally, ATPase activities increased in fish exposed to only Ca2+ 
concentration, while they showed both increases and decreases after exposure to 
Ca2++Cd2+. While gill Na+/K+-ATPase activity showed opposite reactions, Mg2+-
ATPase and Ca2+-ATPase showed similar trend in acute and chronic periods. The 
aim of this study was to investigate the effects of Ca2+ on metal toxicity. 
Keywords: Metal, Calcium concentration, Oreochromis niloticus, ATPase 
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Giriş 
Son yıllarda hızlı nüfus artışı ve hızlı endüstrileşme sonucu özellikle sucul 

ortamda toksik ağır metal seviyesinin arttığını gösteren birçok çalışma vardır. 
Kirleticilerin bir bölümünü oluşturan ağır metaller, metal bileşikleri ve çeşitli 
mineraller göller, nehirler, körfez ve okyanuslar ile bunların sedimentlerinde geniş 
yayılım gösterirler. Metallerin, sadece önemli bir ekosistem bileşeni değil aynı 
zamanda önemli bir besin kaynağı olan balıkta, biyokimyasal ve fizyolojik 
mekanizmaların bütünlüğünü bozduğu bilinmektedir (Heath, 1987; Hogstrand ve 
ark.,1999; Grosell ve ark., 2003). Cd+2 ağır metaller arasında toksik etki 
bakımından ilk sıralarda yer alan önemli bir metaldir. Su yoluyla alınan Cd+ 2sucul 
organizmalarda ekotoksikolojik ve fizyolojik birçok zarara neden olabilir.  

Su sertliği bilindiği gibi balıklar üzerine ağır metallerin toksik etkilerini 
azaltmaktadır (Ebrahimpour ve ark., 2010; Pyle ve ark., 2002). Metal toksisitesi 
genellikle solungaç epitelyumlarındaki Ca+2 kanallarının yarışmalı olarak bloke 
olması yoluyla balıklarda aktif Ca+2 transferinin bozulması ile ilgilidir (Galvez ve 
ark., 2006).  Tatlı su balıklarında solungaçlar, bağırsak ve böbrekler iç ve dış ortam 
arasında Ca+2 değişiminde çok önemli organlardır (Hwang ve Yang, 1997). Ca+2 
solungaçların apikal membranlarında Ca+2 kanallarıyla alınmakta ve basolateral 
plazma membranlarında Ca+2-ATPazlarla kanın içerisine taşınmaktadırlar (Verbost 
ve ark., 1989; Baldisserotto ve ark., 2004a). 

ATPazlar membrana bağlı enzimler olup biyolojik membranlar aracılığıyla 
iyon transferinde, osmotik basıncı ve membran geçirgenliğini düzenlemede 
görevlidir (Sancho ve ark., 2003). Na+/K+- ATPaz solungaç epitelyal hücrelerinin 
basolateral membranında bulunur ve elektrolitlerin solungaçlardan aktif olarak 
geçişinden sorumludur. Mg+2-ATPaz oksidatif fosforilasyon ve iyon transferinde 
önemli rol oynar ve Mg+2 iyonlarının transepitel regülasyonundan sorumludur 
(Parvez ve ark., 2006). Ca+2-ATPaz ise önemli bir ATPaz olup düşük Ca+2 düzeyini 
korumak için Ca+2 iyonlarını stoplazmadan uzaklaştırmada görevlidir (Watson ve 
Benson, 1987). Bu enzimler ATP’den hidrolizlenen kimyasal enerjiyi 
elektrokimyasal iyon yoğunluğundan kaynaklı potansiyel enerjiye dönüştürür. 
 ATPazlar gibi osmoregülatör enzimler üzerinde ağır metallerin inhibitör 
etkileri sucul organizmalarda yararlı belirteçler olarak kullanılabilmektedir 
(Blanchard ve Grosell, 2006). Bu proje ile balık (Oreochromis niloticus) 
osmoregülasyon sisteminde çok önemli yer tutan solungaç ve bağırsak 
dokularında ve metal birikiminin gözlendiği kas dokusunda metallerin tek başına ve 
farklı Ca+2 derişimine sahip sulardaki etkilerine ATPaz enzim aktivitelerinin cevabı 
ve buna bağlı olarak bir “erken uyarı sistemi” olarak kullanılabilme potansiyeli 
belirlenecektir. 
 
Materyal ve Yöntem 
Materyal 

Deneylerde Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi balık yetiştirme havuzlarından 
alınan tatlısu balığı Oreochromis niloticus kullanılmıştır. Sıcaklığın 20±1 0C olduğu 
ve 12 saat aydınlatma periyodunun uygulandığı laboratuar ortamında 40 x 40 x 
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100 cm ölçülerindeki 120 L çeşme suyu içeren akvaryumlarda yeni koşullara 
adapte olmaya bırakılmıştır. 
 
Yöntem 

Deney aşamasında balıklar 8 adet olacak şekilde 33x33x40 cm 
boyutlarındaki akvaryumlarda 20 µM (akut) ve 10 µM (kronik) derişimlerindeki 
kadmiyum (CdCl2.H2O) ile 15, 30 ve 60 mg Ca+2/L etkisine akut olarak 48 saat ve 
kronik olarak 14 gün süreyle bırakıldı. Balıkların ortalama boyları; 15 mg Ca+2/L, 30 
mg Ca+2/L ve 60 mg Ca+2/L bulunan ortamlarda sırasıyla 10.3±1.3 cm, 10.2±1.2 cm 
ve 10.6±1.1 cm olarak ölçüldü. Ağırlıkları ise sırasıyla 17.7±6.7 g, 16.9±5.9 g ve 
18.9±5.9 g olarak ölçüldü ve farklı deney grupları arasında balık boy ve ağırlık 
bakımından istatistiksel olarak bir ayırım gözlenmemiştir (P>0.05). Deney koşuları 
Atlı ve Canlı, (2008) da belirtildiği gibi uygulanmıştır. Doku homojenatlarının 
hazırlanması, ATPaz enzimleri ölçümleri, istatistik analizler Atlı ve Canlı, (2008) da 
belirtildiği gibi yapılmıştır. 
 
Araştırma Bulguları ve Tartışma  
Akut ve Kronik Deneyler 

O. niloticus Ca+2, Cd+2 ve Ca+2+Cd+2 etkisinde akut (20µM-48 saat) ve 
kronik (10µM-14 gün) olarak bırakıldı. Bu süreler sonunda solungaç ve bağırsak 
dokularında Na+/K+-ATPaz, Mg+2-ATPaz ile kas dokusunda Ca+2-ATPaz aktivitesi 
değerleri ölçüldü. 

 
Akut Kontrol Balıklarda ATPaz Aktivitesi 

15 mg Ca+2/L içeren suda yaşayan balıkların solungaç dokusunda Na+/K+-
ATPaz ile Mg+2-ATPaz aktiviteleri 9,97±3,3 ve 18,2±1,63, bağırsak dokusunda 
Na+/K+-ATPaz ile Mg+2-ATPaz aktiviteleri 15,1±1,01 ve 21,7±1,92, kas dokusunda 
ise 15,6±1,12  µmol Pi/mg prot./sa. olarak ölçülmüştür. 30 mg Ca+2/L içeren suda 
yaşayan balıkların solungaç dokusunda Na+/K+-ATPaz aktivitesi kontrole göre % 
120 artmıştır (21,6±2,1 µmol Pi/mg prot./sa.) (P<0,05). Mg+2-ATPaz aktivitesi % 4 
artmıştır (18,9±3,02 µmol Pi/mg prot./sa.) (P>0,05). Aynı koşullarda bağırsak 
dokusunda Na+/K+-ATPaz aktivitesi kontrole göre % 47 artmıştır (21,9±0,71 µmol 
Pi/mg prot./sa.) (P<0,05). Mg+2-ATPaz aktivitesi ise % 37 artmıştır (30,1±1,5 µmol 
Pi/mg prot./sa.) (P<0,05). Kas dokusunda Ca+2-ATPaz aktivitesi kontrole göre % 59 
artmıştır (37,8±4,15 µmol Pi/mg prot./sa.) (P<0,05). 60 mg Ca+2/L içeren suda 
yaşayan balıkların solungaç dokusunda Na+/K+-ATPaz aktivitesi kontrole göre % 
25 artmıştır (12,5±0,9 µmol Pi/mg prot./sa.) (P>0,05). Mg+2-ATPaz aktivitesi % 7 
azalmıştır (16,9±1,2 µmol Pi/mg prot./sa.) (P>0,05). Aynı koşullarda bağırsak 
dokusunda Na+/K+-ATPaz aktivitesi kontrole göre % 100 artmıştır (29,8±1,60 µmol 
Pi/mg prot./sa.) (P<0,05). Mg+2-ATPaz aktivitesi ise % 86 artmıştır (40,9±2,34 µmol 
Pi/mg prot./sa.) (P<0,05). Kas dokusunda Ca+2-ATPaz aktivitesi kontrole göre % 80 
artmıştır (28,9±1,01 µmol Pi/mg prot./sa.) (P<0,05).  
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Akut Metal Etkisinde Kalan Balıklarda ATPaz Aktiviteleri 
15 mg Ca+2/L etkisinde kalan balıkların solungaç dokusunda Na+/K+-ATPaz 

aktivitesi Cd+2 etkisinde kontrole göre % 70 (16,6±1,36 µmol Pi/mg prot./sa.) 
(P<0,05) artış göstermiştir, Mg+2-ATPaz aktivitesi de % 40 (25,5±1,96 µmol Pi/mg 
prot./sa.) oranında artış göstermesine karşın istatiksel bir fark gözlenmemiştir 
(P>0,05). Aynı koşullarda bağırsak dokusunda Na+/K+-ATPaz aktivitesi Cd+2 
etkisinde kontrole göre % 80 (26,5±2,61 µmol Pi/mg prot./sa.) (P<0,05), Mg+2-
ATPaz aktivitesi ise % 32 artmıştır (28,7±1,58 µmol Pi/mg prot./sa.) (P<0,05). Kas 
dokusunda Cd+2 etkisinde Ca+2-ATPaz aktivitesinin kontrole göre % 6 artışı anlamlı 
bulunmamıştır (16,5±1,94 µmol Pi/mg prot./sa.) (P>0,05). 30 mg Ca+2/L etkisinde 
kalan balıkların solungaç dokusunda Na+/K+-ATPaz aktivitesi Cd+2 etkisinde 
kontrole göre % 54 azalırken (9,8±1,77 µmol Pi/mg prot./sa.) (P<0,05), Mg+2-
ATPaz aktivitesi % 13 artmıştır (21,4±5,15 µmol Pi/mg prot./sa.) (P>0,05). Aynı 
koşullarda bağırsak dokusunda Na+/K+-ATPaz aktivitesi Cd+2 etkisinde kontrole 
göre % 28 (27,9±4,4 µmol Pi/mg prot./sa.) (P>0,05), Mg+2-ATPaz aktivitesi ise % 
23 artmıştır (36,9±2,35 µmol Pi/mg prot./sa.) (P<0,05). Kas dokusunda Ca+2-
ATPaz aktivitesi Cd+2 etkisindeki kontrole göre % 91 azalmıştır (3,5±3,18 µmol 
Pi/mg prot./sa.) (P<0,05). 60 mg Ca+2/L etkisinde kalan balıkların solungaç 
dokusunda Na+/K+-ATPaz aktivitesi Cd+2 etkisinde kontrole göre % 66 (4,3±0,81 
µmol Pi/mg prot./sa.) (P<0,05), Mg+2-ATPaz aktivitesi % 18 azalmıştır (13,8±3,52 
µmol Pi/mg prot./sa.) (P>0,05). Aynı koşullarda bağırsak dokusunda Na+/K+-ATPaz 
aktivitesi Cd+2 etkisinde kontrole göre % 28 (21,9±1,30 µmol Pi/mg prot./sa.) 
artarken (P>0,05), Mg+2-ATPaz aktivitesi % 8 azalmıştır (37,7±2,27 µmol Pi/mg 
prot./sa.) (P>0,05). Kas dokusunda Ca+2-ATPaz aktivitesi kontrole göre % 59 
azalmıştır (11,5±0,85 µmol Pi/mg prot./sa.) (P<0,05). 
  
Kronik Kontrol Balıklarda ATPaz Aktivitesi 

15 mg Ca+2/L içeren suda yaşayan balıkların solungaç dokusunda Na+/K+-
ATPaz ile Mg+2-ATPaz aktiviteleri 15,9±1,23 ve 20,8±3,22, bağırsak dokusunda 
Na+/K+-ATPaz ile Mg+2-ATPaz aktiviteleri 7,81±1,31 ve 7,85±1,18, kas dokusunda 
ise 10,8±2,83  µmol Pi/mg prot./sa. olarak ölçülmüştür. 30 mg Ca+2/L içeren suda 
yaşayan balıkların solungaç dokusunda Na+/K+-ATPaz aktivitesi kontrole göre % 
31 azalmıştır (10,9±0,95 µmol Pi/mg prot./sa.) (P<0,05). Mg+2-ATPaz aktivitesi % 
24 artmıştır (25,8±2,5 µmol Pi/mg prot./sa.) (P>0,05). Aynı koşullarda bağırsak 
dokusunda Na+/K+-ATPaz aktivitesi kontrole göre % 33 artmıştır (10,3±1,14 µmol 
Pi/mg prot./sa.) (P>0,05). Mg+2-ATPaz aktivitesi ise % 11 artmıştır (15,1±1,43 µmol 
Pi/mg prot./sa.) (P<0,05). Kas dokusunda Ca+2-ATPaz aktivitesi kontrole göre % 30 
artmıştır (14,2±4,3 µmol Pi/mg prot./sa.) (P>0,05). 60 mg Ca+2/L içeren suda 
yaşayan balıkların solungaç dokusunda Na+/K+-ATPaz aktivitesi kontrole göre % 
37 azalmıştır (10,1±1,5 µmol Pi/mg prot./sa.) (P<0,05). Mg+2-ATPaz aktivitesi % 9 
azalmıştır (18,9±2,53 µmol Pi/mg prot./sa.) (P>0,05). Aynı koşullarda bağırsak 
dokusunda Na+/K+-ATPaz aktivitesi kontrole göre % 34 artmıştır (10,5±1,6 µmol 
Pi/mg prot./sa.) (P>0,05).. Mg+2-ATPaz aktivitesi ise % 47 artmıştır (11,5±1,65 
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µmol Pi/mg prot./sa.) (P>0,05). Kas dokusunda Ca+2-ATPaz aktivitesi kontrole göre 
% 345 artmıştır (49,1±8,2 µmol Pi/mg prot./sa.) (P<0,05).  
 
Kronik Metal Etkisinde Kalan Balıklarda ATPaz Aktiviteleri 

15 mg Ca+2/L etkisinde kalan balıkların solungaç dokusunda Na+/K+-ATPaz 
aktivitesi Cd+2 etkisinde kontrole göre % 4 azalmış (15,2±0,98 µmol Pi/mg prot./sa.) 
(P>0,05), Mg+2-ATPaz aktivitesi ise % 18 oranında artmıştır (24,7±2,56 µmol Pi/mg 
prot./sa.) (P>0,05). Aynı koşullarda bağırsak dokusunda Na+/K+-ATPaz aktivitesi 
Cd+2 etkisinde kontrole göre % 1 (7,9±1,57 µmol Pi/mg prot./sa.) (P>0,05), Mg+2-
ATPaz aktivitesi ise % 23 artmıştır (9,6±1,04 µmol Pi/mg prot./sa.) (P>0,05). Kas 
dokusunda Ca+2-ATPaz aktivitesi Cd+2 etkisindeki kontrole göre % 7 azalmıştır 
(10,05±2,17 µmol Pi/mg prot./sa.) (P>0,05). 30 mg Ca+2/L etkisinde kalan balıkların 
solungaç dokusunda Na+/K+-ATPaz aktivitesi Cd+2 etkisinde kontrole göre % 25 
(13,7±1,46 µmol Pi/mg prot./sa.) (P>0,05), Mg+2-ATPaz aktivitesi % 6 artmıştır 
(27,5±2,97µmol Pi/mg prot./sa.) (P>0,05). Aynı koşullarda bağırsak dokusunda 
Na+/K+-ATPaz aktivitesi Cd+2 etkisinde kontrole göre % 51 (4,5±0,46 µmol Pi/mg 
prot./sa.) (P<0,05), Mg+2-ATPaz aktivitesi ise % 54 azalmıştır (6,9±0,90 µmol Pi/mg 
prot./sa.) (P<0,05). Kas dokusunda Ca+2-ATPaz aktivitesi Cd+2 etkisindeki kontrole 
göre % 30 artmıştır (18,4±3,15 µmol Pi/mg prot./sa.) (P>0,05). 60 mg Ca+2/L 
etkisinde kalan balıkların solungaç dokusunda Na+/K+-ATPaz aktivitesi Cd+2 
etkisinde kontrole göre % 70 (3,02±0,53 µmol Pi/mg prot./sa.) (P<0,05), Mg+2-
ATPaz aktivitesi ise % 83 azalmıştır (3,08±0,32 µmol Pi/mg prot./sa.) (P<0,05). 
Aynı koşullarda bağırsak dokusunda Na+/K+-ATPaz aktivitesi Cd+2 etkisinde 
kontrole göre % 40 (6,2±0,99 µmol Pi/mg prot./sa.) (P<0,05), Mg+2-ATPaz aktivitesi 
ise % 12 azalmıştır (10,11±1,29 µmol Pi/mg prot./sa.) (P>0,05). Kas dokusunda 
Ca+2-ATPaz aktivitesi Cd+2 etkisindeki kontrole göre % 45 azalmıştır (26,6±2,86 
µmol Pi/mg prot./sa.) (P<0,05). 
  
Tartışma 

Sucul ortamları tehdit eden en önemli unsurlardan biri ağır metallerdir. 
Metallerin sucul ortamlara insan kaynaklı girişi endüstriyel ve tarımsal aktiviteler 
gibi farklı yollarla olmaktadır. İnsan kaynaklı aktivitelerin birçok zararlı etkisi tatlı su 
balık türlerinde incelenmiştir. Balıklar ağır metallerin letal ve subletal etkilerinin 
belirlenebilmesi için çevresel toksikolojide önemli test modelleridirler (Canlı ve Atlı, 
2003). Sucul ortamlara Cu+2, Zn+2, Hg+2 ve Cd+2 iyonları balık organizmalarına 
genellikle besinlerle geçmektedir (Verbost ve ark., 1988).  Endüstriyel kirlenme 
sonucu açığa çıkan ve ortama karışan Cd+2 kardiyovasküler hastalıklar ve kanser 
gibi toplum sağlığı açısından önemli rahatsızlıklara da sebep olur (Bebianno ve 
Machado, 1997). Metallere maruz kalan balıklarda hidrojen peroksit, süperoksit 
radikali ve oksidatif strese neden olan hidroksil radikali gibi reaktif oksijen türleri 
artabilir, ATPaz aktivitesinin inhibisyonu ile birlikte osmoregülatör sistemde 
fonksiyon bozukluğu ve doku hasarı meydana gelebilir (Radi ve Matkovics, 1998; 
Roche ve Boge, 1993; Canlı ve Stagg, 1996; Wong ve Wong, 2000; Ribeiro ve 
ark., 2002; Dautremepuits ve ark., 2004).  
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Bu çalışmada Ca+2, Cd+2 ve Ca+2+Cd+2 etkisine bırakılan tatlısu balığının 
(O. niloticus) solungaç ve bağırsak dokularında Na+/K+-ATPaz ve Mg+2-ATPaz ile 
kas dokusunda Ca+2-ATPaz aktivitelerinin, 15, 30 ve 60 mg Ca+2/L derişimlerinde 
metal toksisitesine verdiği tepkiler akut (48 saat) ve kronik (14 gün) olmak üzere iki 
farklı süreçte incelenmiştir. Elde edilen verilere göre akut etki sonucunda 30 ve 60 
mg Ca+2/L içeren kontrol gruplarının ATPaz aktivitelerinde artış görülmüştür. Aynı 
süreçte Cd+2  etkisinde ise Ca+2 derişimi arttıkça solungaç Na+/K+-ATPaz ve Mg+2-
ATPaz aktivitesinde azalış görülmüştür. Bağırsak Na+/K+-ATPaz ve Mg+2-ATPaz 
aktiviteleri düşük Ca+2 düzeyinde artış gösterirken, en yüksek Ca+2 düzeyinde 
sadece Mg+2-ATPaz aktivitesi azalış göstermiştir. Kas Ca+2-ATPaz aktivitesi ise 
Ca+2 düzeyi arttıkça azalış göstermiştir. Kronik süreçte kontrol gruplarında solungaç 
Na+/K+-ATPaz aktivitesinde azalış gözlenirken, bağırsak Na+/K+-ATPaz ve Mg+2-
ATPaz aktivitelerinde artış gözlenmiştir. Kas Ca+2-ATPaz aktivitesinde ise artış 
gözlenmiştir. Bu süreçte Cd+2 etkisinde ise en yüksek Ca+2 derişiminde solungaç ve 
bağırsak Na+/K+-ATPaz ve Mg+2-ATPaz aktiviteleri azalış göstermiştir. Kas Ca+2-
ATPaz ise 30 mg Ca+2/L içeren ortamda artış gösterirken, 60 mg Ca+2/L içeren 
ortamda azalış göstermiştir. Genel olarak akut ve kronik süreçte ATPaz 
tepkilerinde artış gözlenirken, Ca+2+Cd+2 etkisinde hem artış hem de azalış 
gözlenmiştir.  

Genel olarak metal etkileri ATPaz aktivitesinde azalışa neden olurken, 
artışa bağlı tepkiler ise çok açık olmamakla birlikte metallerin doğrudan etkilerine 
bağlı olduğu kadar, enzimlerin miktar ve telafi edici homeostatik mekanizmalarıyla 
da ilişkili olabilmektedir (Atlı ve Canlı, 2007, 2008, 2011). Bu bilgiler ışığında, 
solungaç enzim aktivitesindeki azalma metallerin enzim üzerinde bulunan –SH 
gruplarına olan yüksek bağlanma ilgisinden ve bu bağlanma sonucu enzimin inhibe 
olmasından, iyon homeostazisinin ve membran yapısının bozulmasından 
kaynaklanabilmektedir. Solungaç Na+/K+-ATPaz aktivitesindeki artış yönündeki 
tepkiler ise devam eden metal etkisine karşı iyon dengesinin sağlanması için 
geliştirilen bir adaptasyon olabilir. Daha önce yapılan çalışmalarda da metallerin 
solungaç ve bağırsak gibi osmoregülatör organlarda iyon dengesini inhibe ederek 
zararlı etkilere yol açtığı belirtilmiştir (Larsson ve ark., 1985; Canlı ve Stagg, 1996; 
Ay ve ark., 1999; Grosell ve ark., 2003). Ca+2-ATPaz aktivitesinde görülen 
azalmalar Ca+2 homeostazisinin bozulmasından dolayı membran geçirgenliğindeki 
değişikliklerden ve aktif taşıma mekanizmasının fonksiyonunu kaybetmesinden 
kaynaklanabilmektedir. Bunun yanında enzim aktivitesindeki azalmanın diğer bir 
sebebi Ca+2 ile Cd+2’nin alınım mekanizmasının aynı olması ve Cd+2’nin Ca+2 ile 
enzimin yapısındaki –SH gruplarına bağlanmak için yarışması olabilmektedir. Kas 
dokusunda olduğu gibi bağırsak dokusunda da enzim aktivitelerinde azalış 
gözlemlenmiştir. Mg+2-ATPaz aktivitesinde gözlenen azalmanın nedeni, metal 
toksisitesinin membranların yapısını bozarak Mg+2  alınımını inhibe etmesi ve bu 
enzimin geçişi sağlayabilmesi için bu iyona ihtiyaç duyması olabilmektedir (Atlı ve 
Canlı, 2011).  

Genel olarak bakıldığında, ATPaz aktivitelerinde görülen inhibisyonlar akut 
süreçte, artışlar ise kronik süreçte görülmektedir (Atlı ve Canlı, 2007). Örneğin; 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2015 Cilt: 33-5 
 

49 

akut süreçte Cu+2 ve Zn+2 etkisine bırakılan O.niloticus’un solungaç Na+/K+-ATPaz 
aktivitesinde azalış olmasına karşın, kronik süreçte Mg+2-ATPaz aktivitesinde artış 
gözlenmiştir (Atlı ve Canlı, 2011). Fakat bu çalışmada enzim aktiviteleri genellikle 
kronik süreçte azalış göstermiştir. Bunun nedeni ise uzun süreli metal etkisinde 
enzimlerin fonksiyonlarını kaybederek adaptasyon mekanizmalarının yeterli 
olmaması olabilir. 

Bu çalışmada elde edilen veriler, geri dönüşümsüz hasarların 
oluşumundan önce metabolizmada oluşabilecek değişikliklerin belirlenmesi 
açısından “erken uyarıcı sistemler” olarak kullanılabilir. Ayrıca suyun diğer 
fizikokimyasal özellikleri ve antioksidan enzimler gibi parametreler çalışılarak ağır 
metallerin sucul organizmaları ne kadar ve ne şekilde etkilediği araştırılıp 
ekotoksikoloji alanındaki çalışmalara ışık tutulabilir. 
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FARKLI DERİ FLORALARINDAN İZOLE EDİLEN Staphylococcus sp. 
SUŞLARININ GÜNÜMÜZ HİJYEN SAĞLAYAN SABUNLARINA KARŞI 

DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞTA PLASMİD ETKİNLİĞİNİN 
ARAŞTIRILMASI* 

 
Investigation of the effects of modern day hygienic soaps on the behaviours of 

Staphylococcus sp. strains which isolated from human skin flora and determination 
of the plasmid activity on this behaviour 

 
Seda KILINÇ 
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ÖZET 

Bu çalışmada antibakteriyel sabunların deri florasında bulunan 
Staphylococcus sp.’ler üzerine etkisinin belirlenmesi ve bu etkinin plazmid varlığı 
ile ilgili olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada piyasada bulunan, 
içerisinde antibakteriyel ajan taşıyan iki farklı antibakteriyel sabun ve içerisinde 
antibakteriyel ajan taşımayan bir tane normal sıvı sabun olmak üzere üç tane 
sabun kullanılarak bu sabunların antibakteriyel aktiviteleri ve bu aktivitenin plazmid 
etkinliği ile ilgili olup olmadığı araştırılmıştır. 

Farklı insan deri florasından izole edilen bakteri suşları sabunların %10 ve 
%30 çözeltilerine 5 dakika ve 2 dakika maruz bırakılıp petri kutusunda koloni 
sayma metoduyla bakteriler sayılıp sabunların etkinliği gözlenmiştir. İzole edilen 12 
bakteri suşuna, %10 antibakteriyel A sabunu ve B sabununun 2 dakika ve 5 
dakikalık uygulamalarında, %10 antibakteriyel olmayan C sabununun 2 dakika ve 5 
dakikalık uygulamarında etkisi hemen hemen aynı olup yüksek oranda bakteri 
sayısında azalma meydana gelmemiştir, yanlızca bir suşta tamamen eliminasyon 
sağlanmıştır. %30 antibakteriyel A sabunu ve B sabununun 5 dakikalık 
uygulamasında 5 bakteri suşu dışında tüm suşlarda tam eliminasyon sağlanmıştır. 
2 dakikalık uygulamada ise yalnızca 1 suş en yüksek sulandırma düzeyinde bile 
bakteri varlığı gözlemlenmiştir. Plazmid izole edilen bakteri suşlarına plazmidlerin 
sabunlara direnç geliştirmesi konusunda pek katkı sağlayamadığı görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Antibakteriyel sabun, Staphylococcus sp., Dirençlilik, Plazmid, 
Dezenfektan 
 
ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the effects of antibacterial soaps on 
Staphylococcus sp. which were isolated from human skin flora and to determinate 
the relationship between these effects and plasmid activities. 
 
 
 
___________________________ 
* Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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In this study, two different antibacterial soaps (A and B) which included 
antibacterial agent and a normal soap (C) which not included antibacterial agent 
were used to determine the antibacterial activity and to investigate if there was any 
relationship between antibacterial activity and plasmid activity. The isolated 
bacteria strains were exposed to 10% and 30% soap solutions for 2 and 5 minutes 
and then, these bacteria spread on petri dishes and their number were determined 
by colony forming unit.  The test results showed that, at the tests which the 
bacteria were exposed to 10% of soap A and soap B and soap C for 2 and 5 
minutes, there were no significant effects on decreasing of bacterial population, but 
only one strain was eliminated. Exposing with 30% of soap A and B for 5 minutes, 
eliminated 7 of 12 bacterial strains. On the other hand, exposing for 2 minutes, only 
1 bacteria was found to be growed already at the high diluent. 

Finally, the results indicated that there was not any relationship between 
these bacteria’s resistance to antibacterial soaps and their plasmids. 
Keys words: Antibacterial soap, Plasmid, Staphylococcus sp., Resistivity, 

Disinfectan 
 
Giriş 

Deri, hayvansal organizmaların vücut dış yüzeyini örten ve dış ortamla 
vücut arasında sınır oluşturan bir yapının genel adı olup, dokunma ve ısı algılama 
duyularını da kapsayan ve özellikle immünolojik tepkinin en etkin şekilde geliştiği 
retiküloendotelyal sistemin önemli bir bölümünü oluşturan hücre gruplarına ev 
sahipliği yapan bir sistem olarak değerlendirilmesi uygundur. Derinin kuru olmasına 
çok az su içermesine karşılık çok yüksek düzeyde tuz içermesi ve pH’ının 5.6 
dolayında olması kendisine ait en önemli mikro çevresel özelliklerdir. Özellikle 
kuruluk ve pH ile ilgili karakteri derinin mikrop yoğunluğunu kontrol eden esas 
faktörlerdendir. Normal flora üyeleri bir takım ekstraselüler ürünler üretirler (Selwyn 
ve Ellis, 1972).  Bunlara karışan deri salgıları da (Marples ve ark, 1971) yabancı 
mikroorganizmaları belirli düzeyde inhibe eder (Jones ve ark, 1990). İnsanlarda 
normal bakteriyel deri florası anatomik bölgelere göre farklılık göstermektedir.1938 
yılında Price, ellerdeki bakterileri kalıcı ve geçici flora olarak iki gruba ayırmıştır. 
Kalıcı ve geçici floradaki bakteri sayısı kişiden kişiye değişiklik göstermektedir 
(Chiller ve ark, 2001; Arman, 2003). Derinin derin tabakalarına (yağ bezlerinin 
kanalları, kıl follikülleri ve derinin üst katmanları, stratum corneum) yerleşmiş olan 
mikroorganizmalar kalıcı florayı oluşturur ve normal insanların çoğunda benzer 
vücut bölgelerinden izole edilen mikroorganizmalar benzerlik gösterirler. Bu 
mikroorganizmaların patojeniteleri düşüktür ve infeksiyon oluşturmaları için 
genelde konak immünitesinde olumsuz gelişmeler ile vücuda implant veya diğer 
yabancı cisimlerin yerleştirilmesi gibi fiziksel bir değişiklik gereklidir. Deri 
hastalıkları, antibiyotik veya dezenfektanların kullanımı sonucunda biyolojik 
dengenin bozulması ile kalıcı floradaki bakterilerin sayısı ve dağılımı değişir. Geçici 
flora ciltten izole edilmekle birlikte insanların çoğunda devamlı olarak bulunduğu 
gösterilemeyen mikroorganizmalardan oluşur. Bunlara deri kontaminantları da 
denebilir (Arman, 2003). Nemli bölgelerde aerobik bakteri koloni sayımı cm2‘de 107, 
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anaerobik bakteri koloni sayımı 106‘ya ulaşabilir (Fredricks, 2001). Derinin doğal 
florasında Micrococcaceae ailesi içerisinde yer alan koagülaz pozitif ve negatif 
stafilokoklar ve mikrokokkuslar (Kloos ve Musselwhite, 1975), lipofilik ve nonlipofilik 
korneobakteriler, Corynebacterium sp., Propionibacterium sp., Dermabacter sp.  
(Chiller ve ark, 2001), mikobakteri, basillus, neisseria bulunur (Kloos ve 
Musselwhite, 1975). 

Micrococcaceae ailesi içinde yer alan stafilokoklar (Jones ve ark, 1990) 
gram pozitif, yaklaşık 0.5–1.5 mikrometre çapında, hareketsiz, sporsuz, katalaz 
pozitif bakterilerdir (Cunha ve Ustulin, 2011). Bu cins içinde 30’dan fazla tür ve alt 
tür bulunmaktadır (Kayser ve ark, 2002). Çoğu stafilokok fakültatif anaerop olup 
genellikle aerop üremeyi tercih eder (Turaç Biçer, 2009; Jones ve ark, 1990). Bazı 
suşlar mikroaerofil de üreyebilir (Bilgehan, 1978). Mikroskop altında üzüm 
salkımına benzer şekilde görünürler (Turaç Biçer, 2009; Jones ve ark, 1990). 
Stafilokoklar birçok dış etkene dayanıklıdırlar. Bunun yanında ısıya kısmen 
dirençlidirler ve yüksek tuz içeren ortamlarda da üreyebilirler (Boz, 2009). Bu 
gruptaki birçok tür pigment oluşturma özelliğine sahiptir (Martinko, 2010). Anaerop 
koşullarda ya da buyyonda üretildiklerinde pigment oluşturmazlar. Pigment en iyi 
oksijen varlığında ve güneş ışığında meydana gelir.   Pigment üretimi oda ısısında 
ve gün ısığındaki 24-48 saatlik inkübasyonlarda artar (Boz, 2009). Optimal olarak 
37 oC’de ve pH 7.4’te ürerler. Jeloz besiyerinde yuvarlak kenarlı, kabarık, mat veya 
parlak yüzeyli, S tipinde ve 24 saatte 1-2 mm çapında koloniler yaparlar. Buyyonda 
homojen bulanıklık meydana getirirler (Bilgehan, 1978). 

El hijyeninde kullanılan maddeler antibakteriyel ajan içeren sabun ve 
antibakteriyel ajan içermeyen sabun diye ikiye ayrılabilir. Antibakteriyel ajan 
içermeyen sabunlar, yağ asidi, sodyum ve potasyum hidroksit içeren deterjan bazlı 
ürünlerdir. Temizleme güçleri deterjan özelliklerine bağlıdır. Minimal antimikrobiyal 
özellikleri vardır, geçici florayı ortadan kaldırabildikleri halde yerleşik flora üzerinde 
belirgin bir etki oluşturamazlar. Etkinlik, kir ve bakterilerin mekanik 
uzaklaştırılmasıyla ilgili olup uygulama süresiyle paralellik gösterir (Erol, 2009). 
Antibakteriyel ajan içeren sabunlar ise, sabunlara antiseptik madde olarak 
iyodoforlar, klorheksidin glukonat, triklosan, bifenilol ve kloroksilenol katılması 
sonucu antibakteriyel etki gösteren sabunlardır. Hekzaklorofen ciltten emilimi, 
nörotoksisitesi ve gram negatif bakteriler üzerine çok zayıf etkisi nedeniyle 
günümüzde kullanılmamaktadır (Erol, 2009). Bu ajanlar hücre membranını, hücre 
duvarını tahrip ederek, sitoplazmayı presipite ederek, RNA sentezini bozarak 
bakteriyostatik ve bakteriyosidal etki gösterirler (Albay, 2005; Erol, 2009). 

 
Materyal ve Metod 
Materyal  

Araştırma materyali olan farklı deri floralarından izole edilen 
Staphylococcus sp. suşları kullanılmıştır. Seçiçiliği sağlamak amaçlı selektif 
besiyeri olan chapman besiyeri (Merck, 1978), kültür çoğaltması ve pasaj yapmak 
amaçlı LB besiyeri (Sezonov ve ark, 2007), stok yapmak amacıyla N1 besiyeri 
(Merck, 1978), identifikasyon yapmak için ise kanlı agar besiyeri (Tali Çetin, 1968) 
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ve yumurta sarılı besiyeri (Merck, 1978) kullanılmıştır. Kültürlerin antibiyotiklere 
karşı geliştridiği davranışları gözlemlemek amacıyla antibiyogram testi (Tali Çetin, 
1968) yapılmıştır. Plazmid izolasyonu için P1, P2 ve P3 çözeltileri (Sheibani ve 
Frazier, 1997) hazırlanıp agaroz jel elektroforezi yöntemiyle görüntülenmiştir 
(Karadeniz, 2007). 

 
Metot 
Farklı Antibakteriyel Sabunların Farklı Deri Floralarından İzole Edilen 
Bakteriler Üzerindeki Antibakteriyel Etkinliğin Belirlenmesi  
 Antibakteriyel etkinliği araştırılacak olan A, B ve C sıvı sabunlarının %10, 
%20, %30 ve %50 olmak üzere 4 farklı konsantrasyon çözeltileri hazırlanır. Bakteri 
süspansiyonuna uygulanacak olan her konsantrasyon için sabun çözeltisinin 
uygulanma süresi 2 dakika ve 5 dakika şeklinde belirlenmiştir. Uygulanma işlemi şu 
şekildedir; 1 mL LB besiyerine ekilen saf kültürler 24 saat 37 oC’de üremeye 
bırakıldı. Ertesi gün ependorflarda üreyen bu kültürler vortexlenerek kültürlerden 
0.5 ml alınır. A, B ve C sabunlarının önce %10’luk konsantrasyonları 2 ve 5 dakika 
uygulanmak üzere hazırlanır. Sabun çözeltilerinden 4.5 mL alınarak tüplere 
aktarılır. Vortexten geçirilmiş olan kültürden 0.5 mL alınarak 4.5 mL’lik sabun 
çözeltisinin üzerine aktarılır. Daha sonra sabun çözeltisi-bakteri kültürü 
süspansiyonu sabun çözeltisine 2 dakika maruz bırakılacak şekilde vortexlenir. 
Aynı işlem sabun çözelti-bakteri süspansiyonu karışımı için 5 dakika maruz 
bırakılacak şeklinde uygulanır. 2 ve 5 dakikalık uygulamadan sonra sabun 
çözeltisi-bakteri kültürü süspansiyonundan 0.5 mL alınır. Sulandırma yapmak 
amacıyla 5 tane tüpe 4.5 mL steril saf su konur. Vortexlenmiş sabun çözeltisi-
bakteri kültürü süspansiyonundan 0.5 mL alınarak birinci tüpte bulunan 4.5 mL’lik 
saf su içine ilave edilir ve vortexlenir. Daha sonra birinci tüpten 0.5 mL alınarak 
ikinci tüpe, ikinci tüpten 0.5 mL alınarak üçüncü tüpe, üçüncü tüpten 0.5 mL 
alınarak dördüncü tüpe, dördüncü tüpten 0.5 mL alınarak beşinci tüpe aktarılır. 
Böylece 10-6’ya kadar sulandırma yapılmış olur. Bu sulandırmalardan 10-3, 10-4, 10-

5 ve 10-6 sulandırma katsayıları kullanılır. Daha sonra petrilerde bulunan katı 
chapman besiyerine sulandırmaları yapılmış olan örneklerden sırasıyla ikinci, 
üçüncü, dördüncü ve beşinci sulandırma yapılmış tüplerden tüpten 0.1 mL örnek 
alınır ve petrilere mikro pipet yardımıyla aktarılır, drigalski spatula yardımı ile 
yayma metodu şeklinde tüm petriye örnek yayılır. 1-2 dakika petrilerin kapakları 
açık bırakılarak kurumaya bırakılır. Kuruyan örnekler etüvde 37 oC’ de 24 saat 
üremeye bırakılır. Ertesi gün petriler etüvden alınarak bakterileri kolonileri petride 
sayma metodu yoluyla sayılır. Uygulanmış olan bu yöntem %20, %30 ve %50’lik 
sabun çözeltilerini bakteri kültürüne uygulamak amaçlı tekrar edilir. 
 
Bakterilerden Plazmid DNA İzolasyonu  

Plazmid izole edilecek olan bakterileri kültürlerinden 1 mL’lik sıvı LB 
besiyerine ekim yapılarak 37 oC’de 24 saat üremeye bırakılır. Ertesi gün 
ependorflarda üremiş olan kültürler 13.000 devirde 1-2 dakika süreyle çöktürülür. 
Süpernatant atılır, dipteki çöküntü üzerine P1 çözeltisinden 250 μl, P2 
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çözeltisinden 250 μl eklenir. 4-6 dakika arasında vortexe konmadan ependorf 
içindeki çözelti altüst edilerek karıştırılır. Daha sonra ependorfa P3 çözeltisinden 
350 μl eklenir 4-6 dakika karıştırılır tüp içerinde kümelenme hemen görülmeye 
başlar. Daha sonra çözelti 13.000 devirde 10 dakika santrifüj edilir ve çöküntü 
meydana gelir. Çöktürme işlemi tamamlandıktan sonra ependorftaki süpernant 
kısım kısım başka bir ependorfa aktarılır üzerine 700 μl izopropanol konur ve 
buzdolabında 15 dakika beklemeye bırakılır. Buzdolabından çıkarılan çözelti 
13.000 devirde 30 dakika santrifüj edilir. Santrifüj işleminden sonra çözeltinin 
üzerine 100-500 μl arasında %70 etanol eklenerek 13.000 devirde 10 dakika 
santrifüj edilir. Santrifüj işlemi bittikten sonra ependorftaki süpernatant kısım atılır 
çökelti 20 dakika havada kurutulmaya bırakılır. Son olarak kuruma işlemi 
gerçekleştikten sonra çöküntü TE, EB veya su ile resüspanse edilir (Sheibani ve 
Frazier, 1997). İzole edilen plazmid DNA’ları yükleme boyasıyla karıştırılıp agaroz 
jele yüklenir ve 22 volt elektrik verilerek 1 gece yürütülür. Yürütme işlemi bittikten 
sonra jel 0.5 μg/mL’lik etidyum bromid boyasında 30 dakika bekletilir. Boyama 
işlemi tamamlandıktan sonra minibis jel dökümantasyon sisteminde UV ışık altında 
DNA’lar görülür (Karadeniz, 2007). 
 
Araştırma Bulguları ve Tartışma 
 
Çizelge.1. A sabunun uygulanması 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2015 Cilt: 33-5 
 

56 

Çizelge.2. B sabununun uygulanması 

 
 
Çizelge.3. C sabununun uygulanması 

 
 
%30 su-sabun çözeltisi karışımıyla yapılan testlerde C sabunu 

kullanıldığında 2 dk (dakika) ve 5 dk’lık uygulama sonucunda tüm sulandırma 
katsayılarında sayılabilir veya sayılamaz düzeyde bakteri üremediği, sadece 25A 
suşunda diğer tüm sabun testlerinde olduğu gibi hiç üreme olmadığı gözlenmiştir. 
A sabunu ve B sabununun 5 dk’lık uygulamalarında A, 1A, 27A, F, TS1 suşları 
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dışında diğer tüm suşlarda tam eliminasyon sağlanmışken, 2 dk’lık uygulamalarda 
A, C, F, 1A, TS1, 27A suşlarında 10-3 sulandırma düzeyinde 4 ile 100 arasında 
değişen, 10-4 sulandırma düzeyinde genellikle 3 ile 60 arasında değişen koloni 
sayısı gözlemlenmiştir. Sadece 1A suşu 10-6 sulandırma düzeyinde bile bakteri 
varlığına işaret eder. E, D, 26A, TS2 ve TS3 suşları kullanılan A sabunu ve B 
sabunu düzeylerinde tüm zamanlarda her sulandırma katsayısında tamamen 
elimine edilmiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm suşlarla A sabunu, B sabunu ve 
C sabununun %10’luk su-sabun çözeltileri ortamında yapılan 2 dk ve 5 dk’lık etki 
sürelerini kapsayan testler, bu süreler ve bu konsantrasyonlar dahilinde her ne 
kadar çok düşük düzeyde bir bakteri düzeyi azalması fark edilse de, böyle bir 
uygulamadan beklenecek düzeyde bir bakteri eliminasyonunun gerçekleşmediği 
görülmektedir. Bu aşamada hiçbir antibakteriyel katkı maddesi içermeyen C 
sabunu ile elde edilen sonuçlar A sabunu ve B sabunu ile elde edilenlere eş değer 
görülmektedir. J. G. Vass (1975) antibakteriyel sabunların insan normal florası 
üzerine olan etkisini araştırmış ve sonuç olarak da bu sabunların floradaki gram 
pozitif bakterisini sayısının azalmasıyla birlikte florada yer alan gram negatif bakteri 
sayısının artacağı düşüncesinin aksine gram pozitif bakteri sayısı azalırken gram 
negatif bakteri sayısında herhangi bir artış meydana gelmediğini gözlemlemiştir 
(Vass, 1975). Raza Aly ve Haward I. Maibach (1975) chlorhexidine ile yaptıkları 
çalışma sonucunda koltukaltı, kasık, parmaklardan aldıkları örneklerden toplam 
aerobik bakteri sayısında azalma meydan geldiğini görmüş olmakla birlikte, kasık 
bölgesinde stafilokok bakteri sayısında azalma olduğunu fakat koltukaltında 
bulunan stafilokok bakteri sayısında herhangi bir değişikliğin olmadığını saptamış 
ve bunun nedenini açıklayamamışlardır. Bu zıtlığın araştırılması için aynı 
antibakteriyel ajanın farklı bölgelerde tekrar denemesi gerektiğini vurgulamışlardır 
(Aly ve Mainach, 1975). 

 

 
Şekil.1. Bakterilerden izole edilen plazmid DNA’ları 
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Plazmid izolasyonu uygulamalarında plazmid varlığını ifade eden 
sonuçların ait olduğu bakterilerin antibiyotik ve sabun uygulamaları testlerindeki 
davranışlarına bakarak varlığı gösterilen plazmidlerin bulundukları bakterilere genel 
anlamda antibakteriyel sabunlara karşı fazla bir özellik kazandırmadığı yani 
dirençlilik fenomeni yaratmadığı görülmektedir. Sadece F suşunda plazmid 
varlığının %30 su-sabun çözeltisinin 5 dk’lık uygulamasına biraz dayanıklılık 
sağladığı fark edilmekle birlikte, imipenem dışında tüm antibiyotiklere dirençli 
olmasında da katkı sağlayabileceği düşüncesi akla gelmektedir. Ancak plazmid 
taşımadığı gözlenen C suşu plazmid taşıyan F suşuna göre bu suşun dirençli 
olduğu tüm antibiyotiklere dirençli olmanın yanı sıra, bu suşun çok hassas tepki 
verdiği, imipeneme karşı bile düşük duyarlı olduğu görülmektedir. Bu bakımdan 
dirençliliğin mutlaka plazmide bağlı olduğu söylenemez. Aynı zamanda plazmid 
taşıdığı anlaşılan 25A suşu %30’luk su-sabun uygulamasında C sabununa karşı 
bile tam hassas sonuç vermiştir. Plazmid içermediği anlaşılan 1A suşu plazmid 
içeren F suşuna benzer hatta daha kuvvetli bir sabun dirençliliği göstermektedir. 
 
Sonuçlar 

Bulguların ortaya koyduğu tablonun yaşama uygulanması yani bu tip 
sabunların günlük kişisel temizlik uygulamalarında kullanılmalarının kapsamlı bir 
şekilde her türlü olasılık açısından objektif bir şekilde kritize edilmesi gereklidir. 
Derinin doğal yapısının ve kendine ait tabakalarda ve kendi içerisinde barındırdığı 
folikül yapılarında farklı bakteri gruplarına karşı uygun olmayan ortam koşulları 
detaylı olarak açıklanmıştır. Kuruluğu, düşük pH’sı ve özellikle aşırı düzeyde 
karbonhidrat ve benzeri kolay parçalanabilir bileşikler içermemesi ve bunlara ek 
olarak ter bezlerinden kaynaklanan aşırı düzeydeki tuzluluk derinin sahip olduğu 
koruma faktörlerinin en önemlileridir. Derinin kuru kalmasını sağlayan ve eş 
zamanlı olarak deri aracılığıyla su kaybetmesini önleyecek şekilde etkin olan 
stratum corneum tabakasının sodyumlu çözeltilerle sık sık temas etmesi 
(sodyumbikarbonat ve benzeri sodyumlu suda çözünür bileşikler) her ne kadar 
stratum corneum içindeki keratin yapısının belirli ölçüde nemlenmesini ve nem 
tutmasını sağlayarak derinin esnek ve yumuşak olmasına yardım etse de bu 
nemliliğin derinin doğal bileşenlerinden olan azotlu bileşiklerin parçalanmaya 
elverişli hale gelmesine yol açıp, deride ve özellikle kıl foliküllerinde bazı 
mikroorganizmaların dominant hale gelerek enfeksiyon etkeni olmalarına fırsat 
rizikosu da akla gelmelidir.  
 Antibakteriyel sabunların içerisinde bulunan antibakteriyel ajanların 
antibiyotiklerle çapraz direnç oluşturabileceği ihtimali göz önünde 
bulundurulmasında yarar vardır. Bunun dışında sonuçlarda gözlenen plazmid profili 
doğrultusunda meydana gelen sabun ve antibiyotik dirençliliğinin asıl kaynağının 
plazmid kökenli veya kromozomal kökenli olup olmadığının araştırılmasının 
yapılması da dirençlilik gelişimi konusunda daha net bir kanıya varılmasını 
sağlayacaktır.  
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DİKARYON Pleurotus ostreatus MİSELLERİNİN FARKLI pH DÜZEYLERİNDE 
GELİŞME HIZLARININ SAPTANMASI ve Pseudomonas sp. SUŞLARININ 

Pleurotus ostreatus MİSEL GELİŞİM HIZINA OLASI ETKİLERİNİN 
ARAŞTIRILMASI * 

 
Determination of effects of different pH levels on the growth rates of dikaryon 

Pleurotus ostreatus mycelia and possible effects of Pseudomonas sp. strains on 
the growth rates of Pleurotus ostreatus mycelia 

 
Işıl ÜNTAÇ 
Biyoloji Anabilim Dalı 

         Ömer ÇOLAK 
         Biyoloji Anabilim Dalı 

 
ÖZET 

Bu çalışmayla birlikte, ekonomik değeri olan önemli bir mantar türünü 
oluşturan Pleurotus ostreatus üreticilerinin hazırlayacakları yapay misel ve meyve 
ortamlarına katılabilecek katkı maddeleri ile elde edilen pH düzeyinin en uygun ve 
bol ürün elde edilmesi yönünde kullanılabilirliği şeklinde endüstriyel bir katkı 
sağlanacaktır. Bunun yanı sıra Pseudomonas sp.’nin gelişim desteği, görünüm ve 
lezzet bakımından olduğu kadar ürün kalitesinde de pozitif katkılar sağladığı 
taktirde bu da bu yöndeki endüstriye üst düzey bir katkı sağlayacaktır. 

Bu çalışmada, öncelikle pH düzeyinin Pleurotus ostreatus’un misellerine 
etkisi araştırılmıştır. Mantarın gelişimi için en uygun pH değerinin 7 civarında 
olduğu tespit edilmiş ve mantarın kültürün pH düzeyini değiştirerek, kendi gelişimi 
için gerekli optimum pH değerine dönüştürdüğü gözlenmiştir. Bunun yanı sıra, 
düşük pH değerlerinde gelişen misellerin morfolojik görünümü yüksek pH 
düzeylerine göre daha zayıf bir yapıda olup, besiyeri yüzeyini tamamen kaplama 
süresi ise daha uzundur.   

Diğer taraftan, izole edilen Pseudomonas suşlarının misel gelişimi üzerine 
pozitif yönde önemli bir katkısı ortaya çıkmamıştır. Bununla birlikte, bazı suşlarla 
beraber geliştirilen misellerin, bakterilerin bulunduğu bölgede daha sıkı ve güçlü bir 
misel örtüsü meydana getirdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca birçok bakteri suşu ile 
mantar birlikteliği sonucu, besiyerinin yüzeyinin tamamını kaplama süresinin 
bakteri ekilmemiş, sadece mantar ekilen petri kutularında gelişen misellere göre 
(kontrol grubu) daha kısa sürdüğü tespit edilmiştir.. 
Anahtar Kelimeler: Pleurotus ostreatus, Misel, pH, Pseudomonas, MGPB 
 
ABSTRACT 

This study will be an industrial contribution to the growers of an important 
edible mushroom Pleurotus ostreatus which have enonomic value. After adding 
some additives to prepared artificial mycelium and fruitbody spawns for obtaining 
the optimum pH level can be benefit for producing the most suitable and abundant  
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products. In addition to these, the Pseudomonas strains’ growth promotion can be  
a high industrial contribution to the appearence, taste and also the quality of 
products. 

In this study, firstly the effects of pH levels on mycelia of Pleurotus 
ostreatus were investigated. The results showed that, Pleurotus ostreatus has an 
ability to utilize the pH level of culture medium, which is optimum for its growth and 
pH 7 was found to be optimum value for its mycelial growth. In addition to these, 
the results indicated that at low pH levels, the morphological appearence of 
mycelia were more weak than morphological appearence of mycelia at high pH 
levels and also at low pH levels, the duration of mycelia’s covering of whole 
medium surface was more long. 

Secondly, the isolated Pseudomonas strains had not significant positive 
effects on the mycelial growth of Pleurotus ostreatus. Howewer, the results 
indicated that, at the region which mycelia growed with some of the Pseudomonas 
strains, there was more thick and strong mycelial cover. In addition to this, the 
duration of mycelia’s covering of whole medium surface was more short at bacteria 
inoculated mycelia of petri dishes than the control group (without bacterial 
inoculation). 
Key Words: Pleurotus ostreatus, mycelium, pH, Pseudomonas, MGPB 
 
Giriş 

Yenilebilen mantarlar, hoş tatları ve önemli protein kaynağı olmaları 
sebebiyle insanların daha iyi beslenmelerine yardımcı olan temel bir besin 
kaynağıdırlar. Bu mantarlardan bazıları medikal mantarlar olup, insan sağlığına 
faydalı birçok tıbbi özelliğe sahiptirler. Bunların yanı sıra, mantarlar yetiştirilirken 
tarımsal ve endüstriyel organik atık materyallerinin kullanılması, son yıllarda dünya 
genelinde mantarların araştırılmasına ve endüstriyel üretimine olan taleplerin 
artmasına neden olmuştur (Chang ve ark., 1999). Yenilebilen mantarlar gelişen 
ülkelerde yetiştirilmek için birçok sebepten ötürü oldukça cazip bir üründür. Bu 
sebeplerin en önemlilerinden biri de, tarımsal atıklarda yetişiyor olabilmeleridir. 
Bize substrat materyallerini çok ucuza, hatta bedava olarak temin edebilmemizi 
sağlarken, atıkların geri dönüşümünü sağlayarak çevremizi korumamıza da 
yardımcı olmaktadırlar. Birçok Pleurotus suşları, diğer mantarlara kıyasla çeşitli 
substrat materyallerini kullanarak fayda sağlamaktadırlar (Poppe, 2004).  

Basidiomycota şubesinde yer alan (Sümer, 2006), Pleurotaceae 
familyasından Pleurotus mantarları yenilebilen mantarlar arasında oldukça 
popülerdirler. Pleurotus ostreatus gibi birçok Pleurotus cinsleri meşe ağaçlarının 
birincil ayrıştırıcıları olup, dünya genelinde bulunmaktadırlar. Çeşitli iklimlere ve 
substrat materyallerine oldukça iyi adapte olmaları sebebiyle, Agaricus 
bisporus’tan sonra dünya genelinde en çok üretilen mantar türüdür (Kong, 2004). 
Mantarlar arasında Pleurotus, büyük çeşitlilikteki substratları kullanıp, hızlı misel 
gelişimi ve çok yönlü enzim sistemi ile neredeyse tüm atıkları parçalayabilmektedir 
(Poppe, 2004). Pleurotus türleri, birçok lignoselülozik substratların başarılı bir 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2015 Cilt: 33-5 
 

63 

şekilde parçalanmasına, biyolojik olarak dönüştürülmesine olanak sağlayan geniş 
çeşitlilikte hidrolitik ve oksidatif enzimler üretmektedirler (Mandeel ve ark., 2005). 
Ayrıca Pleurotus ostreatus nefis tadı, yüksek oranda protein içeriği, 
karbonhidratları, mineralleri (kalsiyum, fosfor, demir), vitaminleri (thiamin, riboflavin 
ve niacin) ve aynı zamanda düşük yağ içeriğiyle ticari önemi olan yenilebilen 
mantarlardandır. Tıbbi olarak faydalı özelliklerine örnek olarak anti-kanser 
aktivitesi, immünomodülatör etkileri, antiviral, antibiyotik, anti-enflamatuar ve 
kolesterol düşürücü aktiviteleri tüm dünyada bilinmektedir (Xia ve ark., 2011). 

Ortamın pH düzeyinin, birçok mikroorganizmada olduğu gibi mantarların da 
gelişimi üzerine olumlu veya olumsuz önemli etkileri vardır. Hatta bazı ağaçların 
yakınında yetişen mantarların tad değişikliği gösterdiğinin halk tarafından bilinmesi, 
bize ortam koşullarının ve çevresel etkileşimin mantarın yapısal kombinasyonunu 
da etkilediğini göstermektedir. Ayrıca pH, metabolik süreçleri ve sonuçta mantar 
türlerinin besin olarak belirli substratları kullanmasını etkilemektedir (Sarker ve ark., 
2007). Kültür besiyerlerinin pH düzeyi önemli kritik çevresel parametrelerinden biri 
olup, hem gelişmeyi hem de ekzopolisakkaritlerin biyosentezini etkilemektedir. 
pH’nın etkisi hem farklı mikroorganizmalara göre hem de besiyerinin içeriğine göre 
değişmektedir (Shu ve Lung, 2004). 

1894’te tanımlanan Pseudomonas cinsi, birçok çeşitlilikteki bölgelerden 
türleri izole edilen ve tüm dünyada yaygın olarak bulunan bakteri cinslerinden 
biridir (Peix ve ark., 2009). Pseudomonas spp. MGPB (Mushroom Growth 
Promoting Bacteria) grubunda yer almakta olup, birçok mantarın gelişimini 
hızlandırıcı özelliklere sahiptirler (Zarenejad ve ark., 2012). Floresan 
pseudomonadlar rizosferde sık rastlanan ve toprak kökenli hastalıkların elimine 
edilmesi ve kontrolünde potansiyel olarak kullanılmaları sebebiyle birçok 
araştırmacının odak noktası haline gelmiş bakterilerdir (Chapon ve ark., 2002). 
Bazı mikroorganizma gruplarının, P.ostreatus ve diğer kültürü yapılan mantarların 
meyve oluşumunda önemli olduklarının keşfedilmesiyle, kompostun biyolojik 
özellikleri önem kazanmaya başlamıştır. Birçok mantarın çoğalması ve gelişimi 
pseudomonadlar tarafından etkilenmektedir. Özellikle Pseudomonas putida, bu 
konuda öne çıkan bir türdür (Cho ve ark., 2003). Mikroorganizmaların mantarın 
primordia oluşumunu başlatıcı ve gelişimini hızlandırıcı rollerinin nedeni konusunda 
kesin bir açıklama yapılamamakla birlikte, birkaç mekanizma önerilmektedir. 
Bakterilerin hormon benzeri bileşikleri salgılayarak (Wright ve Osborne, 1975), 
mantarın vejetatif misellerinin oluşturduğu ve reproduktif evreye geçişi engelleyen 
1-octen-3-ol’un tüketimine yardımcı olarak (Chitarra ve ark, 2004) organik ve 
inorganik fosfat  çözünürleştirilmesiyle ve mevcut demirle şelat oluşturabilen 
siderofor üretimini sağlayarak patojenlerin biyokontrolunü sağladıkları 
düşünülmektedir (Zarenejad ve ark., 2012). Bununla birlikte bakterilerin konak 
organizmalarının büyümesini ve gelişimini teşvik edici etkisinde yapışma faktörü 
önemlidir (Rainey, 1991b) ve yapılan çalışmalarda floresan pseudomonadların 
Agaricus bisporus misellerine tutunmalarını sağlayan ekzopolisakkaritlerin varlığı 
keşfedilmiştir (Fett ve ark., 1995).     
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 Günümüzde daha ucuz bir protein kaynağı olan mantarların 
yetiştirilebilmesi için mantar yetiştiricilerinin ve araştırmacılarının amacı, yüzey 
alanındaki verimi arttırabilmek, hasat zamanını azaltmak, meyve üretiminin ritmik 
döngüsünü arttırmaktır. Bunları başarabilmek için ise, ihtiyaç duyulan substrat 
materyallerinin seçimi ve onların hazırlanması, spawn için uygun besiyerinin 
seçimi, mantarlarda hastalık yapıcı mikroorganizmaların kontrolü ve yüksek 
verimde gelişebilen kaliteli suşların üretimi için birçok araştırmalar yapılmaktadır 
(Chang ve ark., 1999). 

 
Materyal ve Metod 
Materyal  

Araştırma materyali olan Pleurotus ostreatus Biyoloji bölümü Mikrobiyoloji 
Laboratuvarı’ndan temin edilmiştir. Test organizması olan Pseudomonas sp. 
suşları ise Çukurova Üniversitesi kampüsündeki kırsal özellikleri ve doğal yapısı 
fazla değişmemiş olan maki alanlarından ve özellikle toprakta doğal olarak yetişmiş 
mantarların bulunduğu alanlardan alınan toprak örneklerinden izole edilmiştir. 
P.ostreatus misellerinin gelişimi için ve katı besiyerinde farklı pH düzeylerindeki 
misel gelişiminin gözlemlenmesi amacıyla CYM-Agar besiyeri (Perkins, 1969), sıvı 
besiyerinde farklı pH düzeylerindeki misel gelişiminin gözlemlenmesi amacıyla ise 
CYM besiyeri (Perkins, 1969) kullanılmıştır. Besiyerinin pH düzeyi ayarlanırken 
%30’luk NaOH ve HCl çözeltileri kullanılmıştır. İzole edilen Pseudomonas 
suşlarının gelişimi için GSP besiyeri kullanılmıştır (Anonymous, 1978).  

 
Metot 
Farklı pH Düzeylerinin Misel Gelişimine Etkisinin Sıvı CYM Besiyerinde 
Gözlemlenmesi 

Hazırlanan CYM besiyerinden 100’er ml, 14 tane 250 ml’lik erlenlere konur. 
Her birinin pH düzeyi pH metre ile 1’den 14’e kadar olacak şekilde ayarlanır. 
Otoklavda sterilizasyon işleminden sonra, erlenlerin ısısının düşmesi beklenir. 
Bistüri yardımıyla eşit büyüklükte kesilen ve kenar uzunluğu 1 cm olan misel 
parçaları, erlenlere aktarılarak 30oC’de yaklaşık 15 gün boyunca gelişmeye 
bırakılır. Misel erlendeki besiyerinin yüzeyinin tamamını kapladıktan sonra, 
meydana gelen gelişim farklılıkları not edilir. Ayrıca her bir erlendeki besiyerinin pH 
düzeyinin gelişimden sonraki durumu ölçülür ve ilk baştaki pH düzeyi ile 
karşılaştırılır. Miseller alınarak o andaki ağırlıkları (yaş ağırlık) hesaplanır. 1 gün 
oda sıcaklığında bekletilen misellerin ağırlıkları ise oda kuru ağırlık olarak 
hesaplanır. 1 günde kaybettikleri su miktarı % olarak hesaplanıp kaydedilmiştir. 

 
Farklı pH Düzeylerinin Misel Gelişimine Etkisinin Katı CYM Besiyerinde 
Gözlemlenmesi 
 CYM-Agar besiyeri için agar katılmadan önce pH düzeyi ayarlanır. 3’ten 
14’e kadar değişen pH aralıklarında ayarlanmış erlenlerdeki CYM besi yerleri, 
otoklavda steril edilir. Otoklavdan çıkarılan besiyerleri petri kutularına dökülür. 
Bistüri yardımıyla eşit büyüklükte kesilen ve kenar uzunluğu 1 cm olan misel 
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parçaları petri kutularının her birine yerleştirilir ve etüvde 30oC’de gelişmeye 
bırakılır. Ortalama değerler elde edilmesi için her bir pH düzeyinden 5 petri kutusu 
CYM-Agar besiyeri hazırlanmış ve 5 petri kutusundaki misel gelişimlerinin günlük 
hızları ölçülerek ortalama değerleri hesaplanmıştır. Farklı pH düzeylerindeki petri 
kutularında gelişen misellerin gelişim hızları günlük olarak ölçülüp kaydedilmiş ve 
gelişim durumları karşılaştırılmıştır. 
  
Pseudomonas suşlarının İzolasyonu ve İdentifikasyonu 

Kampüsün çeşitli yerlerinden alınan toprak örnekleri saf su ile karıştırılıp, 
bir gün boyunca toprağın dibe çökmesi için bekletilmiştir. Ertesi gün üst kısımdan 
alınan sıvı, örnek olarak kullanılmıştır. Farklı yerlerden hazırlanan toprak 
örneklerinden 100’er μL alınarak 5 mL’lik sıvı GSP besiyeri içeren tüplere 
konulmuştur. 48 saat boyunca 37oC’de etüvde inkübasyona bırakılan tüpler 
içerisinden, besiyerinin renginin kırmızı-mora dönüştüğü tüpler seçilmiştir. GSP 
besiyerinde kırmızı-mor renk veren toprak örnekleri sulandırıldıktan sonra GSP-
Agar içeren petrilere yayma metoduyla ekilmiştir. Tek düşen kırmızı-mor renkli 
koloniler seçilmiştir. GSP’deki koloni görüntülerinden sonra bakterilerin 
identifikasyonu için öncelikle Gram boyama, Oksidaz testi ve Katalaz testi 
yapılmıştır. Daha sonra Sitrat testi, TSI testi, Jelatin hidrolizi testi, Metil Kırmızısı 
testi, Voges-Proskauer testi, SIM testi, DLA testi, 42oC ve 4oC’de üreme testi, 
Pigment testi, Nitrat testi gibi biyokimyasal testler yapılmıştır. Bu testler sonucunda 
Pseudomonas sp.’ların karakteristik özelliklerini gösteren 23 adet suş seçilmiştir. 
 
Pseudomonas suşlarının Pleurotus ostreatus’un Misel Gelişimi Üzerine 
Etkilerinin Belirlenmesi 
 Seçilen 23 tane suş, Pleurotus ostreatus miselleriyle birlikte, her iki tip 
organizmanın da üreyebildiği CYM-Agar besi yerine bir tarafta bakteriler, diğer 
tarafta mantar olmak üzere petri kutularına ekilmiştir. İki petri kutusuna da sadece 
mantar ekilmiştir ve gelişim durumu kontrol amaçlı kullanılmıştır. Petri kutuları 
30oC’de etüvde gelişmeye bırakılmıştır. Böylece hem bakteriler ile birlikte (temas 
halinde) gelişen misel hem de bakteri ile direkt temas halinde olmayan bölgelerde 
gelişen misellerin gelişimleri kontrol edilmiştir. 
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Araştırma Bulguları ve Tartışma 
Pleurotus ostreatus’un Sıvı Besiyerinde Farklı pH’lardaki Misel Gelişiminin 
Belirlenmesine Ait Bulgular 
 
Çizelge 1. Pleurotus ostreatus’un CYM besiyerinde farklı pH düzeylerindeki misel 

gelişim farklılıklarına ait bulgular (N: pH’sı ayarlanmamış, CYM 
besiyerinin normal pH’sı) 

İlk pH Son pH Misel gelişimi Misel 
yaş 

ağırlığı 

Misel oda 
kuru 

ağırlığı 
1.46 1.24 - - - 
2.24 2.12 - - - 
3.22 3.39 Dipte biraz misel gelişimi var 0,207 g 0,035 g 
4.31 4.91 Tamamen kaplamadı, gelişme iyi 1,243 g 0,167 g 
5.19 6.43 Tamamen kapladı, gelişme iyi 2,556 g 0,421 g 
6.25 7.04 Tamamen kapladı, gelişme çok iyi 3,448 g 1,216 g 
7.28 7.40 Tamamen kapladı, gelişme çok iyi 3,886 g 1,608 g 

7.62(N) 7.40 Tamamen kapladı, gelişme çok iyi 3,454 g 0,902 g 
8.18 7.57 Tamamen kapladı, gelişme çok iyi 3,346 g 0,900 g 
9.14 7.12 Tamamen kapladı, gelişme çok iyi 4,244 g 1,111 g 

10.31 6.79 Tamamen kapladı, gelişme çok iyi 4,485 g 1,435 g 
11.15 7.72 Tamamen kapladı, gelişme çok iyi 3.551 g 1,012 g 
12.14 7.63 Tamamen kapladı, gelişme çok iyi 3,544 g 0,892 g 
13.12 7.58 Tamamen kapladı, gelişme çok iyi 3,083 g 0,561 g 
14.12 7.67 Tamamen kaplamadı, gelişme iyi 2,546 g 0,407 g 

 
 Farklı pH düzeylerinde hazırlanmış sıvı CYM besiyerinde ürettiğimiz 
Pleurotus ostreatus misellerinin, gelişmeleri tamamlandıktan sonra ilk ölçtüğümüz 
pH değerinden farklı değerler çıktığı tespit edilmiştir. pH 1 ve 2’de hiç misel gelişimi 
gözlenmezken, pH 3’te çok zayıf bir gelişim gözlenmiştir. pH 4’te pH 3’e göre daha 
iyi bir misel gelişimi söz konusudur. Düşük pH’larda gelişen miseller, gelişimlerini 
tamamladıktan sonra, pH değerini yükseltmişlerdir. Yüksek pH’larda gelişen 
misellerin gelişimleri oldukça iyi olup, pH 14’teki gelişim diğer yüksek pH’lara göre 
daha zayıftır. Ancak pH 14’teki gelişim pH 3 ve 4’teki gelişime göre daha iyidir. 
Ayrıca yüksek pH’larda gelişen misellerde, gelişme tamamlandıktan sonra pH 
değeri ölçüldüğü zaman, pH’nın genellikle 7 civarında olduğu tespit edilmiştir.  Bu 
da bize mantarların besiyerindeki pH’yı kendi gelişimleri için gerekli optimal pH’ya 
dönüştürebilme yetenekleri olduğunu göstermektedir ve bu bulgumuz Neto ve ark 
(2009) tarafından elde edilen bulgularla tamamen örtüşmektedir. Misel yaş 
ağırlıkları karşılaştırıldığında, en yüksek ağırlık 4,4 g ile pH 10’da gözlenmiştir, 
bunu 4,2 g ile pH 9 ve 3,8 g ile pH 7 takip etmektedir. Misel oda kuru ağırlıkları 
karşılaştırıldığında, en yüksek oda kuru ağırlık olan 1,6 g değeri pH 7’de 
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gözlenmiştir, bunu 1,4 g ile pH 10 ve 1,1 g ile pH 9 takip etmektedir. Yaş ve oda 
kuru ağırlık arasındaki ilişkinin, misellerin biyolojik kitlesinin yapısal farklılığından 
kaynaklanmadığı açıktır. Zira oda kuru ağırlık değerleri dikkate alındığında, miselin 
suyunun uzaklaşmasından sonra kalan ve organik kitlenin temsil ettiği ağırlık 
miselin gerçek yapısal özelliklerini yansıtan bir değerdir. Yüksek pH düzeyinin 
miselin su tutma özelliğini arttırdığı, OH- iyonlarının katkısı ile ortaya çıkan bu 
durumun kuruma sonucu suyun kaybolmasıyla normal değerlere döndüğü açıktır. 
Sonuç olarak, miselin gelişme davranışının optimal olduğu pH düzeyinin organik 
kitle artışının da en yüksek olduğu düzeyi ifade ettiğini söyleyebiliriz. 
 
Pleurotus ostreatus’un Katı Besiyerinde Farklı pH’lardaki Misel Gelişiminin 
Belirlenmesine Ait Bulgular 
 
Çizelge 2. Pleurotus ostreatus’un CYM-Agar besiyerinde farklı pH düzeylerindeki 

günlük misel gelişim çaplarının (cm) ölçüm sonuçları (T.K.: Tamamen 
kapladı) 

pH 2. 
gün 

3. 
gün 

4. 
gün 

7. 
gün 

8. 
gün 

9. 
gün 

10. 
gün 

11. 
gün 

14. 
gün 

3 1,8 2,2  2,9  5,6  6,4  7,2  8,0  8,4  T.K. 
3.5 1,9  2,8  3,7  6,3  7,1  7,8  8,5  T.K. - 
4 2,1  3,0  4,2  6,8  7,6  8,3  8,6  T.K. - 

4.5 2,1  3,2  4,1  7,0  7,8  8,5  T.K. - - 
5 2,1  2,8  4,1  7,9  8,6  T.K. - - - 

5.5 2,2  3,3  4,1  7,9  8,7  T.K. - - - 
6 2,2  3,2  3,9  7,8  8,5  T.K. - - - 

6.5 2,2  3,5  4,6  8,0  8,7  T.K. - - - 
7 2,3  3,7  5,1  8,4  T.K. - - - - 

7.5 2,3  3,8  5,2  8,5  T.K. - - - - 
8 2,1  3,0  4,2  7,6  8,5  T.K. - - - 

8.5 2,1  3,3  4,7  7,9  8,7  T.K. - - - 
9 2,1  2,9  3,9  7,3  8,4  T.K. - - - 

9.5 2,2  3,3  4,6  8,2  8,7  T.K. - - - 
10 2,2  3,5  4,8  8,3  T.K. - - - - 

10.5 2,3  3,6  4,9  8,4  T.K. - - - - 
11 2,2  3,4  4,7  8,2  T.K. - - - - 

11.5 2,2  3,3  4,6  8,2  T.K. - - - - 
12 2,2  3,2  4,4  7,4  8,3  T.K. - - - 

12.5 2,2  3,4  4,4  7,2  7,7  8,3  T.K. - - 
13 2,2  3,1  4,0  6,7  7,4  8,2  T.K. - - 

13.5 2,2  3,1  3,8  6,3  7,0  7,8  8,5  T.K. - 
14 1,9  2,8  3,9  6,2  7,2  7,8  8,4  T.K. - 
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Farklı pH düzeylerinde hazırlanmış katı CYM besiyerlerinde gelişen 
misellere baktığımız zaman ise, sıvı besiyerindeki sonuçlara benzer sonuçlar elde 
edilmiştir. Misel petri kutusundaki besiyeri üzerinde en zayıf ve 14 günle en yavaş 
gelişimini pH 3’te göstermiştir. pH yükseldikçe gelişim hızı artmakta ve misel 
gelişimi daha güçlü hale gelmektedir. pH 7, 7.5, 10, 10.5, 11 ve 11.5’ta yapılan 
testlerde misel,  petri kutusundaki besiyeri yüzeyini tamamen kaplama şeklindeki 
gelişme kriterini her ne kadar 8 günde tamamlamış görünmekle birlikte, misellerin 
morfolojik özellikleri ve gelişmenin yoğunluğunu ifade eden hif dokusu görüntüsü, 
en güçlü miselin pH 7’de geliştiğini göstermektedir. Miseller pH 3.5 ve 4 ile 13.5 ve 
14’te gelişimlerini 11 günde tamamlamıştır. Bu pH değerlerini misel görünümü 
açısından karşılaştıracak olursak, pH 13.5 ve 14’teki miseller pH 3.5 ve 4’e göre 
daha güçlü miseller şeklinde görülmektedirler.  
 
Pseudomonas Suşlarının Pleurotus ostreatus Misel Gelişimi Üzerine 
Etkisinin Belirlenmesine Ait Bulgular 

Test organizması olarak kullanılan Pseudomonas suşlarının çoğunun 
Pleurotus ostreatus’un misel gelişimine önemli bir pozitif katkısı ortaya çıkmamıştır. 
Bunula birlikte, olumlu etkisi olduğu düşünülen bakteri suşlarının bulunduğu petri 
kutularında genellikle, P.ostreatus bakteri bulunan tarafta daha sıkı, güçlü ve kalın 
misel tabakası şeklinde gelişimine devam etmektedir. Ayrıca yapılan bu çalışmada 
kontrol petri kutusuna göre, bakteri bulunan petri kutularının çoğunda miseller daha 
hızlı gelişmiştir. İlginç olan bir sonuç ise, Z10 bakterisinin, mantarın misel gelişimine 
morfolojik olarak herhangi bir katkısı olduğu görülmese de, bu bakteri bulunan petri 
kutusunda, kontrol petri kutusuna göre 6 gün daha hızlı bir misel gelişimi 
gözlenmiştir. Birkaç bakteri suşu dışında, genellikle çoğu bakteri suşunun 
bulunduğu petri kutularında, misel görünüm kalitesine herhangi bir katkıları 
bulunmasa da, misel gelişimi kontrol petri kutusuna göre daha hızlıdır. Benzer 
sonuç Kim ve ark. (2008) Pleurotus eryngii ile yaptıkları bir çalışmada elde edilmiş 
olup, bakteri inoküle edilmiş petri kutularında, oluşturulan kontrol gruplarına göre 
misel gelişiminin yaklaşık üç katı kadar daha hızlı gerçekleştiğini tespit etmişlerdir. 
Diğer yandan, bakteri gelişim bölgesinin uzağında bir bölgeden itibaren gelişmesi 
durmuş görünen misellerde, tıpkı ağır metallerin oligodinamik etkisinin gözlendiği 
bakteri kültürlerinde olduğu gibi, bakterinin üremekte olduğu yöndeki misel sınırının 
diğer besiyeri yüzeyinde olduğundan daha yoğun bir gelişme gösterdiği fark 
edilmektedir. Dolayısı ile bu durum bize, bakteri-mantar etkileşiminin oldukça 
olumsuz yönde gerçekleştiği hallerde bile mantarın, kendisine olumsuz etki yapsa 
da bakterinin bazı ürünlerinden düşük konsantrasyonda oldukları sürece bazı 
yararlar sağladığını göstermektedir.  
 
Sonuçlar 

Yapılan bu çalışmanın sonuçlarına göre, mantarların kültürün pH düzeyini 
kendi gelişimleri için gerekli olan optimum pH değerine dönüştürebilme yetenekleri 
olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında Pleurotus ostreatus misellerinin 
gelişimi için optimal pH değerinin 7 civarında olduğunu söylebiliriz. Ayrıca diğer 
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sonuçlar göz önüne alındığı zaman, küf mantarı ile kontaminasyon olasılığında, 
kontaminantın gelişmesini minumuma indirgemek için P.ostreatus’u yüksek pH 
değerlerinde yetiştirmenin biyolojik olarak uygun olacağı ortaya çıkmıştır. Bununla 
birlikte optimum pH değerinin 7 olduğunu düşünürsek, bu değerin biraz üzerinde 
seçilecek pH düzeylerinin, bir yandan bu mantarın gelişmesini olumsuz 
etkilemeyeceği diğer yandan ise küf kontaminasyonlarının baskı altına alınması 
için yeterli bir önlem oluşturacağı açıktır.  

Bu çalışmada P.ostreatus’un misel gelişimine olumlu yönde katkıları olan 
bakteri suşları tespit edilmiştir. Çeşitli bakterilerin misel gelişimine olan etkileri, 
meyve üzerine olan etkilerine göre çok daha az araştırıldığı için, bu olumlu 
katkılarının nedeni için kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Tornberg ve ark. 
(2003) yaptıkları bir çalışmada birçok Basidiomycetes’in düşük besin koşullarında 
bakteri kolonilerine doğru gelişerek, bakterileri parçalayıp onları substrat olarak 
kullandıklarını tespit etmişlerdir. Dolayısıyla, misel geliştikçe besiyerinde besin 
miktarı azalmaya başladığından, bakteri inoküle edilmiş petri kutularında kontrol 
grubuna göre misel gelişiminin daha hızlı gerçekleşmesinin nedeni buna 
bağlanabilir. Ayrıca bakterilerin substratları parçaladıkları sırada ortaya çıkan 
maddeler ya da bakterilerin kendisinden kaynaklı bileşiklerin misellerin gelişimini 
teşvik edebileceğini düşünebiliriz. 
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GIDA KATKI MADDESİ SODYUM METABİSÜLFİT’İN GENOTOKSİK ETKİSİNİN 
RAPD-PCR YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI* 

 
Detection of genotoxic effects of food additive sodium metabisulfite using RAPD-

PCR method 
 

Mehmet BÜYÜKLEYLA Mehmet TOPAKTAŞ Eyyüp RENCÜZOĞULLARI H. Ümit LÜLEYAP 
Biyoloji Anabilim Dalı Biyoloji Anabilim Dalı Biyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Biyoloji ABD 
 
ÖZET 

Bu çalışmada 75 µg/ml, 150 µg/ml ve 300 µg/ml SMB ile 24 ve 48 saat 
sürelerle muamele edilen insan periferal lenfosit hücrelerinin genomik DNA’sındaki 
olası genotoksik etkileri değerlendirmek için RAPD-PCR yöntemi kullanıldı. Bu 
amaçla 10 nükleotidlik 13 primer kullanılmıştır. SMB’nin genotoksik etkisi, RAPD 
profillerindeki kontrolle kıyaslandığında bant profillerinde yeni oluşan ya da yok 
olan bantlara göre değerlendirilmiştir. SMB kontrolle kıyaslandığında, 24 ve 48 
saatlik muamele periyotları için bütün konsantrasyonlarda polimorfik bant meydana 
getirmiştir. 48 saatlik muamele periyodundaki en düşük iki doz muamelelerinin 
genotoksik etkisinin neredeyse pozitif kontrol olarak kullanılan sodyum azid (SA) 
kadar olduğu saptanmıştır. Hatta en yüksek konsantrasyondaki SMB muamelesi 
genotoksik etkisini SA’dan daha fazla göstermiştir. Bu durum, SMB’nin kullanılan 
dozlarının insan lenfositleri için genotoksik risk taşıdığını göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Genotoksisite, RAPD-PCR, SMB, polimorfik bant 
 
ABSTRACT 

In the present study, we used the RAPD-PCR assay to evaluate the 
possible genotoxic effects in the genomic DNA of human peripheral lymphocytes 
cells that were exposed with 75 µg/ml, 150 µg/ml, and 300 µg/ml SMB 
concentrations for 24 and 48 hours treatment periods. For this purpose, 13 primers 
consist of 10-mer were used. The genotoxic effects of SMB were evaluated 
according to newly formed or absent bands to compared with control bands in the 
RAPD band profiles. SMB has produced polymorphic bands all of concentrations 
for 24 and 48 hours when compared with control. The genotoxic effect as a result 
the treatments of the lowest two doses of SMB was determined almost positive 
control proceedings genotoxic effects of sodium azide (SA) is so. Morever, the 
genotoxic effects resulting from treatment of the highest concentration of SMB was 
detected that SA has demonstrated the genotoxic effect was found to be more. As 
a result, SMB has a genotoxic risk at the doses for human lymphocytes used in the 
present study. 
Key Words: Genotoxicity, RAPD-PCR, SMB, polymorphic band 
 
                                                           
* Doktora Tezi-PhD. Thesis 
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Giriş 
Bir kimyasal maddenin mutajenik ve kanserojenik etkiye sahip olup 

olmadığını kısa sürede saptamak için 1970’li yılların başında bazı testler 
geliştirilmiştir. Son zamanlarda moleküler genetikçiler genotoksisiteyi belirlemek 
için birkaç yeni, hızlı ve güvenilir metodlar geliştirmişlerdir (Zhiyi ve Haowen, 2004; 
Swaileh ve ark., 2007). Bunlardan birisi de RAPD (Randomly Amplified 
Polymorphic DNA) teknolojisidir (Ferrero ve ark., 1998; Swaileh ve ark., 2007). 
RAPD metodu çok sayıda avantaja sahiptir. Araştırmada genom hakkında önbilgi 
(gen sırası veya karyotip) gerekmez, çok az genomik DNA materyali gerekir ve 
sonuçlar hızlıca elde edilir. Bunların yanında  dikkate değer diğer bir avantaj da 
tekniğin hassasiyetidir (Becerril ve ark., 1999; Zhiyi ve Haowen, 2004). RAPD 
yöntemini kullanarak genotoksik etkileri değerlendirmede yapılan ilk çalışma Savva 
ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (Atienzar ve Jha, 2006). Williams ve 
arkadaşları (1990) ile Welsh ve Mc Clelland (1990) tarafından geliştirilen RAPD 
tekniği, PCR metodolojisi kullanılarak kısa primerler yardımıyla genomik DNA’daki 
rastgele bölgelerin amplifikasyonunu içerir (Ferrero ve ark.,1998; Luceri ve ark., 
2000; Atienzar ve ark., 2000; Becerril ve ark., 2002; Zhiyi ve Haowen, 2004; Lee ve 
ark., 2007; Swaileh ve ark., 2007). Genomik DNA ile direkt veya indirekt olarak 
etkileşime giren benzo(α)pyren, bakır, mitomycin C, 4-n-nonylphenol ve 17-β 
estradiol, UV ve X ışını gibi fiziksel ve kimyasal ajanlar tarafından oluşturulan DNA 
hasarı (örneğin DNA adduct, DNA kırığı), mutasyonlar (örneğin nokta mutasyonları 
ve büyük oranda yeniden düzenlenimler) ve diğer olası değişiklikler içeren DNA 
değişiklikleri RAPD yöntemi ile başarılı bir şekilde belirlenmiştir (Atienzar ve ark., 
2002a: Atienzar ve Jha, 2006).  

Katkı maddelerden biri olan sodyum metabisülfit (SMB), doğal antioksidan 
olup sülfitler grubunda yer almaktadır. Sülfitler, antioksidan ve antimikrobiyal 
koruyucu özellikleri nedeniyle vazgeçilemeyen bir katkı maddesi olma özellikleri 
nedeniyle ilk defa 1664 yılında kullanıldıkları bilinmektedir. Bu çalışmada test 
maddesi olarak kullanılacak olan sodyum metabisülfit (SMB), bisküvit, çikolata, 
reçel, sucuk, sosis, salam, kuru meyve, salça, sos, turşu, kek ve pizza hamuru gibi 
yiyecek ürünlerinde ve bira, şarap, şampanya gibi çoğu alkolik içeceklerde 
koruyucu madde olarak kullanılmaktadır (Helferich ve Winter, 2000; Rencüzoğulları 
ve ark., 2001; Yılmaz ve Türktaş, 2003; Meng ve Nie, 2005; Kayraldız ve Topaktaş, 
2007; Derin ve ark., 2009). Görüldüğü üzere insanlar çoğu zaman SMB’yi gıdalar 
yoluyla vücutlarına almaktadırlar ve sürekli bu maddeye maruz kalmaktadırlar. İşte 
bu nedenle SMB’nin insanlar için genotoksik risk oluşturup oluşturmadığı RAPD-
PCR metodu ile araştırılmıştır.  
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Materyal ve Metot 
Materyal 

Bu çalışmada test maddesi olarak sodyum metabisülfit (SMB), materyal 
olarak da sigara içmeyen yaşları bir birine yakın sağlıklı bir kız ve erkekten alınan 
periferik kan, hücre kültürü için de gerekli besi yeri Chromosome Medium B 
kullanılmıştır.  

 
Metot 

Bireylerden alınan periferal kan örneği 3 mL’lik besiyerine (kromozom 
medium B) aktarılarak, hücrelerin bölünmesi için 72 saat boyunca inkübasyona 
bırakılmıştır. Bu çalışmada SMB’nin 75, 150 ve 300 µg/ml’lik dozları kullanılmıştır 
(Rencüzoğulları ve ark., 2001). SMB saf suda çözülerek filtrasyon ile (0.2 µm çaplı 
membran filtre) steril edilmiş ve kültür tüplerine ilave edilerek hücrelerin 24 ve 48 
saat boyunca SMB ile muamele edilmeleri sağlanmıştır. Ayrıca 24 ve 48 saatlik 
muamele sürelerinde pozitif kontrol olarak sodyum azid (SA) kullanılmıştır. Sodyum 
azid 2 µg/ml olacak şekilde kültür tüplerine ilave edilmiş ve hücrelerin 24 ve 48 saat 
boyunca bu madde ile muamele edilmeleri sağlanmıştır. Kültür süresinin bitiminde 
kültür tüplerindeki besiyerini uzaklaştırmak amacıyla kültür tüpleri 4000 rpm’de 5 dk 
santrifüj edilmiştir. Süpernatant atıldıktan sonra örneklerin üstüne 10 mL % 0,9’luk 
steril NaCl çözeltisi ilave edilmiştir. Daha sonra tüpler alt üst edilerek 
homojenizasyon sağlanmıştır. Örnekler 2000 rpm’de 5 dk santrifüj edilmiş ve 
süpernatant atılmıştır. Bu işlem 2 defa tekrar edilmiş, böylece ortamdaki besiyerinin 
uzaklaştırılması sağlanmıştır. Bu işlemlerin bitiminde tüpte yaklaşık olarak 300-400 
µL hücre karışımı bulunmaktadır. Bu karışıma aşağıdaki işlemler sırasıyla 
uygulanır.  

 
1- Tüpler içerisine 0.9 mL 2X CTAB tampon çözeltisi ve 40 µL proteinaz K 

eklenmiştir. 
2- Örnekler sıcaklığı 65 °C’de olan su banyosuna konularak, tüpler her 5–

10 dakikada bir karıştırılmak suretiyle 60 dakika boyunca su 
banyosunda tutulmuşlardır. Su banyosundan çıkarılan örnekler oda 
sıcaklığında 5–10 dk bekletilmişlerdir. 

3- Örnekler 3 mL’lik eppendorf tüplerine aktarılmışlar ve üzerlerine 0.9 ml 
kloroform: izoamil alkol (24:1) ilave edilmiştir. Tüpler her 3 dakikada bir 
karıştırılarak örnekler, oda koşullarında 15 dk boyunca 
kloroform/izoamil alkol ile muamele edilmişlerdir. 

4- Tüpler soğutmalı santrifüjde +4 °C’de 14000 rpm/dk hızında 15 dk süre 
ile santrifüj edilmiş ve kloroform: izoamilalkol (24:1) ile muamele bir 
daha tekrarlanmıştır. 
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5- 14000 rpm/dk’da +4 °C’de 15 dk santrifüj işleminden sonra tüp 
içerisinde oluşan üst faz 2 mL’lik başka bir tüpe aktarılmıştır. 

6- Temiz tüp içerisine alınan üst fazın üstüne 2/3 veya eşit oranda soğuk 
(-20 °C’de bekletilmiş) isopropanol ilave edilmiştir ve tüp yavaşça alt 
üst edilerek DNA’nın çökelmesi sağlanmıştır. Daha iyi bir çökelme 
sağlamak için örnekler 1 gece –20 °C’de bekletilmişlerdir. 

7- Daha sonra tüpler 10000 rpm’de 2 dk süre ile santrifüj edilerek 
DNA’nın tüpün dibine çöktürülmesi sağlanmış, tüpün içerisindeki 
isopropanol dökülerek tüp boşaltılmıştır. 

8- Tüpün dibinde çökelmiş olan DNA’ların üzerine, içerisinde 10 mM 
amonyum asetat bulunan, 0.5 ml %76’lık etanol yani yıkama tampon 
çözeltisi ilave edilerek tüp 1–2 saat boyunca çalkalanmıştır. Daha 
sonra tüpler 10000 rpm’de 2 dk santrifüj edilmişlerdir.  

9- Son olarak yıkanan DNA kuruyana kadar flow kabinde bekletilmiş ve 
daha sonra saf suda çözdürülmüştür. 

Elde edilen DNA’ların konsantrasyonları spektrofotometre ile (NanoDrop 
ND 100) ölçümler yapılarak belirlenmiştir.  

RAPD-PCR’ı yapılacak her bir DNA örneği için Çizelge 1’deki bileşenler ve 
miktarlar kullanılmıştır. 

 
Çizelge 1. RAPD-PCR reksiyonunda kullanılan kimyasallar ve hacimleri 

PCR Bileşenleri Hacim (µL) 
ddH2O 16.3 
10X Taq Buffer 3 
MgCl2 (25 mM) 3 
dNTP mix (2 mM) 1.5 
Primer (5 pmol) 3 
Taq DNA Polimeraz (5 Ünite/µL) 0.3 
DNA (5 ng/µL) 2 

 
Çizelge 2. RAPD-PCR tekniğinin uygulanmasında PCR sıcaklık ve döngü koşulları 

Program 
No İşlem Sıcaklık 

(0C) 
Süre 
(sn) 

Döngü 
Sayısı 

1. Ön denatürasyon 94 120 1 
2.1 
2.2 
2.3 

Denatürasyon 94 45 
35 Primerin DNA’ya bağlanması 32-34 60 

Uzama safhası 72 120 
3. Son uzama safhası 72 300 1 
4. Soğutma 4 ∞  
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Daha sonra örnekler, RAPD-PCR reaksiyonlarını gerçekleştirmek üzere 
thermal cycler cihazına yerleştirilmiş ve Çizelge 2’de belirtilen PCR sıcaklık, süre 
ve döngülerde DNA örneklerinin polimerizasyon işlemleri başlatılmıştır. RAPD-PCR 
reaksiyonları sonrasında elde edilen her bir PCR üründen 10 µL alınıp, 3 µL 6X 
DNA loading dye ile karıştırılmış ve önceden hazırlanmış % 1.8’lik agaroz jeldeki 
kuyucuklara yüklenmiştir. PCR ürünlerinin elektroforez koşulları 150 V’ta 2.5 saate 
ayarlanmıştır. Elektroforez bittikten sonra jel, etidyum bromür ile boyanmış ve jel 
görüntüleme sistemi ile jel görüntüsü elde edilmiştir. 

Yapılan deneyler sonucunda elde edilen RAPD profillerindeki bant kayıpları 
ve yeni bantların ortaya çıkması şeklindeki değişimler ve kontrol grubu baz alınarak 
skorlama yapılmıştır. Skorlama şu şekilde yapılmıştır. RAPD profilindeki kontrol 
grubunda var/yok olan bir bant eğer muamaleli grupta kaybolmuşsa ya da yeni bir 
bant oluşmuşsa (yani polimorfizm varsa) 1 değeri, eğer kontrol grubundaki bant ile 
herhangi bir farklılık yoksa (yani polimorfizm çıkmazsa) 0 değeri verilmiştir. Elde 
edilen bu skorlama verileri MINITAB istatistik programına işlenerek t-testi ile 
istatistiki analizleri yapılmıştır. Daha sonra muameleli grupların sonuçları kontrol ve 
pozitif kontrol gruplarından elde edilen sonuçları ile karşılaştırılmıştır. 
 
Araştırma Bulguları  

Her iki muamele periyoduna ait elde edilen RAPD profillerindeki SA ve 
SMB muameleli bütün örneklerin kontrole nazaran aralarında çok çok önemli 
derecede bir farkın meydana geldiği saptanmıştır (P£0.001). Yani SMB tüm 
muamele konsantrasyonlarında kontrole nazaran genotoksiktir (çizelge 3).  
 
Çizelge 3. Erkek ve dişi bireye ait DNA kullanılarak RAPD-PCR yöntemi ile 

SMB’nin genotoksik etkisini gösteren değerler 

 Konsantrasyon 
(µg/ml) 

Muamele Süresi 
(saat) 

Ortalama polimorfik bant 
sayısı ±SE 

Kontrol -- -- 0.000±0.0000 
SA 2 24 0.2086±0.0612 a3 

SMB 75 24 0.0736±0.0223 a3b3 
SMB 150 24 0.0675±0.0215 a2b3 
SMB 300 24 0.0613±0.0189 a3b3 
SA 2 48 0.0675±0.0197 a3 

SMB 75 48 0.0613±0.0189 a3 
SMB 150 48 0.1350±0.0343 a3 
SMB 300 48 0.1779±0.0336 a3b3 

  a: Kontrol ile karşılaştırmada fark önemli; b: Pozitif kontrol ile karşılaştırmada fark  
önemli; 1: P£0.05; 2: P£0.01; 3: P£0.001 

 
24 saatlik muamele periyodunda üç konsantrasyon SMB ile muamele 

sonucu oluşan oluşan polimorfik bant sayısı, SA muamelesinin indüklediği 
polimorfik bant sayısına göre aralarında çok çok önemli derecede bir farkın olduğu 
saptanmıştır (P£0.001). Başka bir ifadeyle 24 saatlik tüm SMB muameleleri, pozitif 
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kontrol (2 µg/mL SA) kadar genotoksik değildir. 48 saatlik muamele periyodunda 
75 µg/mL ve  150 µg/mL konsantrasyonlarındaki SMB, polimorfik bant oluşumunu 
SA kadar uyarırken, 300 µg/mL SMB muamelesi polimorfik bant oluşumunu 
SA’dan çok önemli derecede daha fazla oranda uyarmıştır.. Yani 75 µg/mL ve  150 
µg/mL konsantrasyonlarındaki SMB, pozitif kontrol olarak kullanılan SA kadar 
genotoksik etki gösterirken, 300 µg/mL SMB SA’dan daha fazla genotoksik etki 
göstermiştir (çizelge 3). Sonuç olarak bant değişimine göre yapılan skorlama 
değerlerinden elde edilen sonuçlar göstermektedir ki SMB genotoksik risk 
taşımaktadır. 
 
Tartışma ve Sonuçlar  

RAPD metodunun genotoksisite çalışmalarında kullanılabileceğini ve 
genom hakkında ön bilgi gerektirmediğini, sonuçların hızlıca elde edildiğini ve 
metodun hassas olduğunu bildiren araştırıcılar vardır (Becerril ve ark., 1999; 
Atienzar ve ark., 2002b; Zhiyi ve Haowen, 2004; Sarkar ve ark., 2010). RAPD 
metodunu kullanarak RAPD profilinde yeni bantların oluşması ya da var olan 
bantların kaybolması şeklindeki değişiklikler baz alınarak bir kimyasalın DNA 
molekülünde oluşturabileceği hasarın varlığı tespit edilebilir. Primerlerin 
bağlanacağı DNA molekülündeki komplamenter bölgelerde oluşan DNA tek ya da 
çift iplik kırıkları, modifiye bazlar, abazik alanlar, oksitlenmiş bazlar, nokta 
mutasyonları gibi DNA’da oluşan modifikasyonlar DNA hasarının tespitini mümkün 
kılmaktadır (Atienzar ve ark., 2000; Atienzar ve ark., 2001; Atienzar ve ark. 2002a; 
Zhiyi ve Haowen, 2004; Castaño ve Becerril, 2004; Liu ve ark., 2005; Noel ve Rath, 
2006; Abdel-Wahhab ve ark., 2008; Jin ve ark., 2009; Gupta ve Sarin, 2009; 
Taşpınar ve ark., 2009; Abdel-Aziem ve ark., 2011). 

Bu çalışmada SMB’nin, her iki muamele periyodunda kontrole nazaran 
bütün dozlarda DNA hasarını indüklediği, RAPD-PCR metodu ile belirlenmiştir. 
Bazı araştırıcılar RAPD yöntemini kullanarak, arsenik (Öztürk ve ark., 2010), B(a)P 
(Castaño ve Becerril, 2004), benzo(a)pyrene diol epoxide  (Atienzar ve ark., 2002c) 
bakır (Atienzar ve ark., 2001; Gupta ve Sarin, 2009), bor (Cenkçi ve ark., 2009; 
Kekeç ve ark., 2010), civa (Gupta ve Sarin, 2009; Cenkçi ve ark., 2009), çinko 
(Cenkçi ve ark., 2009), kadmiyum (Gupta ve Sarin, 2009; Taşpınar ve ark., 2009; 
Abdel-Aziem ve ark., 2011), krom (Cenkçi ve ark., 2009), nikel (Sarkar ve ark., 
2010), trityumlu su (HTO) (Hagger ve ark., 2005), 4-n-nonylphenol ve 17β-estradiol 
(Atienzar ve ark. 2002a), EMS (Noel ve Rath, 2006), MMC (Becerril ve ark., 1999), 
cyclophosphamide ve dimethoate (Zhiyi ve Haowen, 2004), Dicamba ve 2,4-D 
(Cenkçi ve ark., 2010), quinocetone (Jin ve ark., 2009) gibi kimyasallar ile UV ışını 
(Atienzar ve ark., 2000) ve ultrasonikasyon (Atienzar ve ark., 2002c) gibi fiziksel 
etkenlerinin DNA’da hasar oluşturduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca Atienzar ve ark. 
(2002c), restriksiyon enzimlerinin DNA molekülünde oluşturduğu hasarı RAPD 
yöntemi ile belirlemiştir. Söz konusu araştırıcılar, kimyasal ya da fiziksel etkiler 
sonucunda DNA molekülünde oluşan bu hasarların, DNA molekülünde yeni primer 
bağlanma alanlarının oluşmasına ya da var olan primer bağlanma bölgelerinin yok 
olmasına neden olduğunu bildirmişlerdir. Genomik DNA’da oluşan bu hasarlar bu 
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çalışmadaki muameleli örneklerin RAPD profilinde polimorfik bantların oluşumuna 
yol açmıştır. Yapılan bu çalışmanın sonunda, muamele sonucunda ne kadar çok 
polimorfik bant meydana gelirse o muamelenin genotoksik etkisinin de o derecede 
arttığı saptanmıştır. Atienzar ve ark. (2000), DNA’da oluşan primidin dimerlerinin 
bant kaybı ya da bant yoğunluğunda bir azalmaya neden olduğunu bildirmiştir. Liu 
ve ark. (2005), DNA’da oluşan hasar sonucunda hasarlı DNA ile Taq DNA 
polimeraz etkileşiminden dolayı RAPD profilinde bant kaybı ya da bandın 
yoğunluğunda azalmaya neden olduğunu bildirmişlerdir. Aynı araştırıcılar bu 
durumun nedeninin PCR reaksiyonundaki DNA polimerizasyonunun yok olması ya 
da polimerizasyon veriminin düşmesinden kaynaklanabileceğini bildirmişlerdir. 
DNA’da bulky adduct oluşumu, Taq DNA polimerazın polimerizasyon aktivitesini 
düşürerek ya da engelleyerek RAPD profilinde bant kaybına yol açmaktadır 
(Atienzar ve ark., 2002c). Cenkçi ve ark. (2009) DNA-protein çapraz bağlarının 
oluşması gibi DNA’ da oluşan hasar ve/veya kompleks kromozomal yeniden 
düzenlenimlerin sonucunda da bant kaybı olabileceğini bildirmişlerdir. Bu sonuçlar 
da SMB’nin Taq DNA polimerazın aktivitesini engellemesi ya da kromozomal 
yeniden düzenlenimi yoluyla da RAPD profilinde bant kaybı oluşturabileceğini 
açıklamaktadır.  

SMB suda çözündüğünde sülfür dioksit (SO2) ve sodyum bisülfite 
dönüşmektedir (Rencüzoğulları ve ark., 2001). Bazı araştırıcılar sülfitlerin ve 
SO2’nin çeşitli organizmalarla yapmış oldukları çalışmalarda genotoksik ve 
mutajenik etkilerini incelemişlerdir. Chakraburtty (1975), sodyum bisülfitin E. 
coli’de, C→U (sitozin yapılarının urasile dönüşümü) nokta mutasyonuna yol 
açtığını bildirmiştir. Bhanot ve Chambers (1977) ile Bhanot ve ark. (1977), bisülfitin 
mayalarda C→U dönüşümünü sağlayan nokta mutasyonuna yol açtığını 
bildirmişlerdir. Araştırıcıların elde etmiş oldukları bu bulgular, bu çalışmada test 
maddesi olarak kullanılan SMB ile muamele edilmiş hücrelerin genomunda 
polimorfik bantların oluşumunu sağlayacak değişikliklerden birisinin nokta 
mutasyonu olabileceğini desteklemektedir. Rencüzoğulları ve ark. (2001a), SMB 
maddesinin doza ve muamele süresine bağlı olarak insan lenfositlerinde 
kromozom aberasyonlarını ve kardeş kromatid değişimini indüklediğini 
bildirmişlerdir. Kayraldız ve Topaktaş (2007), intraperitonal yolla sıçana verildiğinde 
SMB’ nin sıçan kemik iliği hücrelerinde tüm muamele sürelerinde ve 
konsantrasyonlarda anormal hücre yüzdesini ve kromozom aberasyonlarını 
kontrole göre önemli ölçüde indüklediğini bildirmişlerdir. SMB gavaj yoluyla 
verildiğinde anormal hücre yüzdesini ve kromozom aberasyonlarını Carvalho ve 
ark. (2011), comet testi ile yaptıkları çalışmada 1 ve 2 g/kg v.a. SMB’ nin kan, 
karaciğer kemik iliği hücrelerinde DNA hasarını önemli derecede indüklediğini 
bildirmişlerdir. 

Gerek SMB, gerekse SMB suda çözündüğünde meydana gelen sülfit ya da 
SO2 bileşenleri ile yapılan genotoksisite çalışmalarından elde edilen sonuçlar, bu 
çalışmada elde edilen sonuçları destekler yöndedir. Önceki çalışmalardaki SMB, 
sülfit ya da SO2 bileşenlerinin kromozomlarda ya da kromatidlerde meydana 
getirdiği kırıklar mikroskobik tekniklerle kromozomal seviyede belirlenirken, bu 
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çalışmada DNA üzerinde meydana gelen nokta mutasyonu, DNA tek ya da çift iplik 
kırıklarının varlığı gibi modifikasyonlar moleküler seviyede belirlenmiştir. Fakat 
tespit edilen bu modifikasyonlar sadece primerlerin DNA üzerinde bağlanabileceği 
bölgeler için söz konusudur. Bundan dolayı primerlerin bağlanacağı bölgelerde 
mutasyon oluşmamışsa DNA molekülünde hiç mutasyonun meydana gelmediği 
söylenemez. Bundan dolayı RAPD-PCR metodu kullanılarak genotoksisite 
çalışması yapılacağı zaman, olası DNA hasarının tespiti sadece primerlerin 
çoğaltacağı DNA bölgeleri için mümkün olduğundan farklı primerlerin sayısını 
arttırarak çalışmaların yapılması gerekmektedir. Böyle bir kısıtlamayı indirgemek 
amacıyla bu çalışmada kullanılan primerler, önceki RAPD-PCR çalışmalarında 
kullanılan primerler arasından RAPD profilinde en fazla bant veren 13 primer 
seçilmiştir (Seçilen bu 13 primerden 11 primer ile amplifikasyon gerçekleşmiştir). 
Böylece seçilen primerlerin genomda daha çok bağlanma noktalarını içermesi 
sağlanarak kimyasalın genomda oluşturabileceği genotoksisite derecesi daha 
hassas bir şekilde tespit edilmeye çalışılmıştır ve bundan da başarılı sonuca 
ulaşılmıştır. 
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TOPRAKTAN İZOLE EDİLEN FARKLI Bacillus sp. SUŞLARININ ANTİFUNGAL 
AKTİVİTELERİNİN SAPTANMASI* 

 
Determining the antifungal activities of different Bacillus sp. strains which isolated 

from soil 
Fatma AZGIN 
Biyoloji Anabilim Dalı 

         Ömer ÇOLAK 
         Biyoloji Anabilim Dalı 

 
ÖZET 

Bu çalışmada Adana ili topraklarından yaklaşık 50 farklı Bacillus sp. suşu 
izole edilmiştir. Seçilen 9 suşun Alternaria sp., Aspergillus sp., Candida sp., 
Penicillium sp. ve Trametes versicolor funguslarına karşı antifungal aktiviteleri 
gösterilmiştir. Bacillus sp. AL-1 and Bacillus sp. DN-1 suşlarının test funguslarına 
karşı en güçlü etkiyi gösterdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca Bacillus sp. AL-1 ve 
Bacillus sp. DN-1 suşları Alternaria sp., Aspergillus sp., Penicillium sp. 
funguslarının hem misel gelişimi hem de spor çimlenmesini inhibe etmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Bacillus sp., Antifungal, Biyokontrol, Spor Çimlenmesi, Misel 

Gelişimi 
 
ABSTRACT 

In this study, approximately different 50 Bacillus sp. strains were isolated 
from soil in Adana. 9 of these isolated strains were shown to be have an antifungal 
activity against Alternaria sp., Aspergillus sp., Candida sp., Penicillium sp. and 
Trametes versicolor. Bacillus sp. AL-1 and Bacillus sp. DN-1 strains were found to 
be have the most strong inhibition againts all of the fungal test organisms and 
these strains also showed their activity to the spore germination and mycelial 
growth of  Alternaria sp., Aspergillus sp., Penicillium sp. 
Key Words: Bacillus sp., Antifungal, Biocontrol, Spore Germination, Mycelial 

growth 
 
Giriş 

“Biyolojik Kontrol” terimini; konukçudan hastalık etmenini uzak tutan, yok 
eden veya azaltan, konukçuyu bağışık ya da dayanıklı kılan başka bir 
organizmanın kullanılması proseslerini içeren bir disiplindir, şeklinde genel olarak 
tanımlayabiliriz. Biyolojik Kontrol amacıyla en yaygın kullanılan mikroorganizmalar 
arasında Bacillus, Pseudomonas ve Streptomyces türleri sayılabilir (Cawoy ve ark., 
2011). 

Bacillus cinsine ait bakteriler gram pozitif, 0.5- 1.2 μm eninde 2.5-10 μm 
boyunda basillerdir. Bacillus cinsi ürettiği birçok sekonder metabolit sayesinde 
biyokontrolün baş aktörlerinden bir tanesidir. Bu metabolitler geniş spektrumlu 
olup, ekstrem koşullara dayanıklılıkları ile de biyokontrol çalışmalarında önem arz 
etmektedir. Ayrıca sporlu olmalarından dolayı ticari olarak formulasyonlarının 

                                                 
* Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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kolaylığı ve olumsuz koşullara dayanıklı olmaları nedeniyle diğer türlere göre 
avantajlı durumdadırlar (Grover ve ark, 2009, Cawoy ve ark.,2011). Bacillus cinsi 3 
temel mekanizmayı kullanarak biyolojik kontrol sağladığı düşünülmektedir. Bunlar; 
ekolojik niş ve besin rekabeti, inhibitör kimyasalların üretimi, bitki direncinin teşviki 
şeklinde sıralanabilir. Son yıllarda Bacillus sp. türlerinin geniş spektrumlu 
antibiyotik üretim potansiyelleri üzerinde yoğun çalışmalar mevcuttur. Özellikle 
patojen hiçbir özelliği bulunmayan ve genomunun yaklaşık % 4-5i antibiyotik 
sentezine ait olan Bacillus subtilis biyokontrol çalışmalarında en dikkat çeken 
türdür (Ongena ve Jacques, 2007). Bunun yanında B. amyloliquefaciens, B. 
cereus, B. licheniformis, B. megaterium, B. mycoides ve B. pumilis  de antibiyotik 
üretim potansiyelleri açısından çalışılan türlerdir. 

Araştırmamızın temelini oluşturan Bacillus sp. suşlarının antifungal 
aktivitelerinin incelenmesi yolu ile biyokontrol yetenekleri üzerinde değerlendirme 
yapılacaktır 
 
Materyal ve Metod 
Materyal  

Antifungal aktivitesi incelenmek üzere Bacillus sp suşları Adana ili 
içerisindeki farklı özellik ve lokalizasyondaki topraklardan izole edilmiştir. Test 
fungusu Alternaria, Penicillium ve Aspergillus topraktan izole edilmiştir. Candia 
albicans ile Trametes versicolor ise Biyoloji bölümü Mikrobiyoloji Laboratuvarı’ndan 
temin edilmiştir.  

T. versicolor misellerinin gelişimi amacıyla CYM-Agar besiyeri (Perkins, 
1969) kullanılmıştır. C. albicans, Alternaria sp., Penicillium sp. ve Alternaria sp. 
suşlarının gelişimleri ve stoklanmasında PDA besiyeri kullanılmıştır. PDA besiyeri 
aynı zamanda Bacillus sp. suşlarının antifungal aktivitelerinin gösterilmesinde de 
kullanılmıştır. Bacillus sp. suşlarının izolasyonunda ve stoklanmasında ise N1 
besiyeri (Pepton 10 g/L, et özütü 10 g/L, maya özütü 5  g/L, glukoz 1  g/L, agar 15  
g/L) kullanılmıştır. Bacillus sp. suşlarının surfaktin üretiminin tespitinde Kanlı agar 
besiyeri (N1 Besiyeri + %10 kan) kullanılmıştır. Ayrıca Bacillus sp. suşlarından 
antibiyotik eldesi için Fermentasyon Besiyeri (L-glutamic acid 5 g /L, KH2PO4 0.5 g 
/L, K2HPO4 0.5 g/L, MgSO4.7H2O 0.2 g/L, MnSO4.H2O 0.01 g/L, NaCl 0.01 g/L, 
FeSO4.7H2O 0.01 g/L, CuSO4.5H2O 0.01 g/L, CaCl2.2H2O 0.015 g/L, Glukoz 10 
g/L) kullanılmıştır (Muhammad ve ark., 2009).  

 
Metot 
Bacillus suşlarının izolasyonu ve identifikasyonu 

Adana ilinin farklı bölgelerinden alınan toprak örnekleri 1/10 oranında saf 
su ile karıştırılmış ve homojenizasyon için 5-10 dakika çalkalanmıştır. Toprağın 
dibe çökmesinin ardından üst kısım 80 oC’de 10 dakika süreyle sıcak su 
banyosunda bekletilmiştir. Ardışık dilüsyonların ardından N1 besiyerine ekimi 
yapılarak tek düşmüş ve farklı görünümlü koloniler seçilmiştir. Seçilen kolonilerin 
gram boyamaları yapılarak gram pozitif ve basil görünümlü olanları ayrılmıştır. 
Seçilen Bacillus suşlarının Staphylococcus aureus üzerine antibiyotik etkinliği 
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mevcut olanları antifungal aktiviteleri araştırılmak üzere isimlendirilerek 
stoklanmıştır. 

 
Çizelge 1. Antifungal aktiviteleri araştırılan Bacillus sp. suşlarının biyokimyasal 

karakterizasyonu 

Test Adı 
Bacillus sp. Suşları 

SR1 SR2 SR3 SR4 K2A K4D K5A AL1 DN1 

Hareketlilik + + + + + + + + + 

H2S Oluşumu - - - - - - - - - 

İndol Oluşumu - - - - - - - - - 

Katalaz Aktivitesi + + + + + + + + + 

Nişastanın Hidrolizi + + + + + + + + + 

Nitratın Nitrite 
İndirgenmesi + + + + + + + + + 

Sitrat Kullanımı - - - - - - - - - 

Hemoliz Oluşumu + + + + + + + + + 

Halotolerans 
(NaCl) 

%5 + + + + + + + + + 

%7 + + + + + + + + + 

%10 + - + + + + + + + 

 
Test Funguslarının izolasyonu ve identifikasyonu 
 Saf su ile karıştırılan toprak ardışık dilüsyonlar yapılarak PDA besiyerine 
ekilmiş ve 28 oCde 7 gün inkübe edilmiştir. Filamentöz yapıdaki koloniler seçilerek 
spor zincir morfolojileri incelenmek üzere tekrar PDA besiyeri üzerine ekilmiş ve 7 
gün inkübe edilmiştir. Spor zincir morfolojilerine göre Alternaria, Aspergillus ve 
Penicillium cinslerine ait olanlar seçilerek araştırma için kullanılmıştır. 
 
Küf Sporunun Elde Edilmesi 

Alternaria sp., Aspergillus sp. ve Penicillium sp organizmaları tüp içerisinde 
eğik PDA’da 28 °C’de 7 gün inkübe edilerek misel ve spor oluşumu sağlanmıştır. 
Sporların elde edilmesi için, aseptik koşullarda 10 mL steril % 10 gliserol içeren 
solüsyon tüp içerisine eklenerek birkaç defa alt üst edilmiştir. Daha sonra steril huni 
ve gazlı bez yardımıyla bir boş tüpe aktarılarak misel yapıları uzaklaştırılmış ve 
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duyarlılık testlerinde kullanılmıştır. Küf Sporu Süspansiyonu kullanılıncaya kadar -
20 °C’de saklanmıştır. 
 
Bacillus sp. suşlarının Antibiyotik Üretimi 

Bacillus sp. suşları 5 mL N1 besiyeri bulunan tüplerde 24 saat inkübe 
edilmiştir. Daha sonra 250 mL’lik erlenlerde bulunan 100 mL Fermentasyon 
Besiyerine  aktarılarak 150 rpm ve 37 oC’de 6 gün inkübe edildikten sonra 10.000 
rpmde 4 oC’de 20 dakika santrifüj edilmiştir. Santrifüjleme sonucunda bakteri ile 
metabolitler içeren sıvının (süpernatant) birbirinden ayrılması sağlanmıştır. 
Süpernatant sıvı evaporatör aracılığıyla 1/10 oranında konsantre hale getirilmiştir. 
Konsantre süpernatant 0.45 µm çapındaki bakteri filtresinden (Isolab, PTFE 45-25) 
geçirilerek steril edilmiştir. Kullanılıncaya kadar -20 oC’de saklanmıştır. 
 
Bacillus sp. suşlarının Candida albicans Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 
 Bir maya olan Candida albicans top agara henüz sıvı iken öze yardımıyla 
karıştırılarak PDA üzerinde 2 gün üremiş Bacillus üzerine yayılarak 28 oCde 2 gün 
inkübe edilmiştir. 
 
Bacillus sp. suşlarının Misel Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 
 Antibiyotik özelliğine göre seçilen 9 Bacillus sp. suşunun Alternaria sp., 
Aspergillus sp., Penicillium sp. ve Trametes versicolor misel gelişimi üzerine 
antifungal aktiviteleri PDA besiyerine karşılıklı ekimleri yapılarak gösterilmiştir.  
 
Bacillus sp. suşlarının Spor Çimlenmesiu Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 
 Agar kuyu difüzyon yöntemi ile yaklaşık olarak 20 mL PDA içeren petrilere 
karşılıklı 2 tane 1’er cm çapında kuyucuklar açılmıştır. Misel gelişimini inhibe eden 
AL-1 ve DN-1 suşlarına ait süpernatant konsantresinden 100 µL kuyucukların bir 
tanesine konulurken diğeri kontrol amacıyla boş bırakılmıştır. Süpernatant 
konsantresinin agara difüzyonunun gerçekleşmesi amacıyla 1 gece bekletilmiştir. 
500 µL Küf Sporu Süspansiyonu sıvı top agar ile karıştırılmış ve sözkonusu 
petrilere dökülerek yayılmıştır. Petriler 28 oCde 5 gün inkübasyona bırakılmıştır. 
Araştırma Bulguları ve Tartışma 
 
Bacillus sp. Suşlarının Misel Gelişimi Üzerine Etkileri 

Topraktan izole edilen Bacillus sp. suşları arasından antibakteriyel 
etkinliklerine göre seçilen 9 farklı suşun antifungal aktivitelerine filamentöz test 
funguslarının misel gelişimi ve bir maya olan Candida sp. gelişimi üzerine 
antifungal aktiviteleri Çizelge 2de gösterilmiştir. 
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Çizelge 2. Test fungusları gelişimi üzerine Bacillus sp. suşlarının etkileri 

 Candida sp. Alternaria 
sp. 

Aspergillus 
sp. 

Penicillium 
sp. 

Trametes 
sp. 

SR-1 - + - - - 
SR-2 - - - - - 
SR-3 + - - - - 
SR-4 + + + - - 
K2A + + - - - 
K4D + + - - - 
K5A + + - - - 
AL-1 + + + + + 
DN-1 + + + + + 

  
Bacillus sp. Suşlarının Spor Gelişimi Üzerine Etkileri 

Bacillus sp. AL-1 ve DN-1 suşlarının diğerlerine kıyasla çok daha güçlü ve 
geniş spektrumlu antifungal etkinlik göstermesinden dolayı bu suşların 
“Fermentasyon Besiyeri”nde inkübasyonundan elde edilen süpernatant 
konsantresinin küf sporu çimlenmesi üzerine etkileri de kuyu difüzyon yöntemi 
kullanılarak aşağıda gösterilmiştir. Diğer deneyler gibi spor çimlenmesi inhibisyonu 
deneyi de 3 kez yapılmış ve zon çaplarının ortalama değeri kullanılarak Şekil 
1.deki grafik elde edilmiştir. AL-1 ve DN-1 suşları da kendi aralarında 
karşılaştırılacak olursa en etkili sonucun AL-1 ile sağlandığı söylenebilir.   
 

 
Şekil 1. Bacillus sp AL-1 ve DN-1 suşlarının spor çimlenmesi üzerine inhibisyon 

zon çaplarının (cm) karşılaştırılması 
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Sonuçlar 
Yapılan bu çalışmanın sonuçlarına göre Bu çalışmada Adana ili 

topraklarından elde edilen yaklaşık 50 Bacillus sp. suşu içerisinden seçilen 9 farklı 
suşun Candida sp., Alternaria sp., Aspergillus sp. Penicillium sp. ve Trametes 
versicolor mantarları üzerine antifungal aktiviteleri gösterilmiştir. Bu 9 suş içerisinde 
ise Bacillus sp. AL-1 ve Bacillus sp. DN-1 suşlarının tüm mantarlar üzerinde yüksek 
düzeyde etkinliklerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bacillus sp. AL-1 ve Bacillus sp. 
DN-1 suşlarının Alternaria sp., Aspergillus sp. Penicillium sp. test organizmalarının 
spor germinasyonu üzerine de yüksek düzeyde etkinliği olduğu gösterilmiştir.  

Bacillus sp. AL-1 ve Bacillus sp. DN-1 suşlarının çalışmamızda 
gösterdiğimiz üzere, geniş spektrumlu antifungal etkinliği göz önünde 
bulundurularak tarımda kullanılabilecek bir biyokontrol ajanı potansiyeli olduğu 
söylenebilir. Ancak biyokontrol ajanı olarak kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi için 
saha denemeleri, ticari formulasyon kriterleri, patojenite durumu, ortam şartlarının 
değişimine gösterecekleri davranışlar gibi birçok parametrenin belirlenmesi 
gerekmektedir. Ayrıca bu suşların biyokontrolde avantaj sağlayacak diğer 
mekanizmalara ne ölçüde sahip olduğu ile ilgili de çalışmalar yapılması yararlı 
olacaktır. Ek olarak; sözkonusu suşların etki spektrumunun genişliği konusunda 
patojenik diğer funguslar üzerine de antifungal etkinliği çalışmaları yapılabilir. 

Çalışmamızda yer alan tüm Bacillus suşlarının hemolitik aktivite göstermesi 
suretiyle Surfaktin ürettikleri de gösterilmiştir. Bir biyosürfektan olan Surfaktin 
üretimi Bacillus türlerinin biyofilm oluşturmasını sağlayarak mikroçevrelerinde 
kolonizasyonlarını sağlaması açısından önemli bir kriterdir (Rahman ve Ano, 
2009). Ayrıca Surfaktin Bacillus sp. suşlarının ürettiği birçok antibiyotiğe sinerjistik 
etki göstermesi nedeniyle de önemlidir. 
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ÖZET 

Bu çalışma kapsamında Adana ili sınırlarında yayılış gösteren Galium 
pterocarpum Ehrend., ve Scorzonera boissieri Lipschitz.  türleri floristik ve toprak 
özellikleri yönünden araştırılmıştır. 

Araştırma kapsamında belirtilen endemik taksonların birlikte bulunduğu 
diğer bitkiler tespit edilerek her bir endemik taksonun bulunduğu alanın floristik 
kompozisyonu belirlenmiştir. Türlerin kök bölgesinden alınan toprak örnekleri ile 
türlerin yayılış göstermediği alanlardan alınan toprak örnekleri analiz edilerek 
türlerin bulunduğu ve bulunmadığı toprakların fiziksel ve kimyasal farklılıkları ortaya 
konmuştur. 

Çalışma sonucunda floristik kompozisyonun ve toprak özelliklerinin 
endemik taksonların bulunuşunda etkili olabileceği kanısına varılmıştır. 
Anahtar kelimeler: Endemik, Adana, Flora, Toprak 
 
ABSTRACT 

Floristic and soil properties of Galium ptercarpum and Scorzonera boissieri  
growing in Adana have been researched  within this study.  

Endemic taxons with other plants involved in the study have been identified 
and floristic compositon of every endemic taxon have been detected.Soil samples 
both  taken from rootzones of species and zones of species that didn’t spread  
have been analysed and differences in physical and chemical properties of soils 
have been shown among species that are present or not present.  

In conclusion, it has been suggested that floristic compozition and soil 
propeties may have an effect on presence of endemic species. 
Keywords: Endemic, Adana Flora, Soil 
 
Giriş 

Endemik, kelime kökeni olarak endemos kelimesinden gelir ve sınırlı 
yayılış gösteren bitkileri ifade eder. Bu bitkilerin bulunduğu alanlara endemik 
alanlar denir. Bu alanlar farklı büyüklüklerde olabilmektedir.  

                                                           
* Yüksek Lisans Tezi – MSc. Thesis 
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Bu bölgelerin en belirgin farkları sahip oldukları jeolojik, iklimsel, yükselti 
gibi izolasyon faktörlerinin bu alana özgü olmasıdır. Endemik alanlar mutasyon, 
genetik rekombinasyon, doğal seleksiyon, izolasyon ve diğer ekolojik etkilerle 
ortaya çıkmaktadır ( Akman ve ark. 2005 ). 
 
Materyal ve Metot 
Materyal 

Çalışmanın materyalini Adana ilinde yayılış gösterdiği bilinen Galium 
pterocarpum Ehrend., ve Scorzonera boissieri Lipschitz. türleri oluşturmaktadır.  

Galium pterocarpum türü Rubiaceae familyasının Galium cinsine dahildir. 
Türün Adana ili Feke ilçesi Gürümze Köyü civarında 1000-1200 m yükseklikler 
arasında yayılış gösterdiği bilinmektedir.  

Galium pterocarpum Ehrend. türüi tek bir lokaliteden bilinmektedir. Bitkiyi 
tanımlamak amacıyla Akdeniz Bölgesi’nde yabani olarak bulunan Galium türleri ile 
karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu karşılaştırmalar Çukurova Üniversitesi ADA 
Herbaryumu’nda bulunan örnekler ve Flora Of Turkey and The East Aegean 
Islands’da verilen tanımlamalara göre yapılmıştır.  

Scorzonera boissieri Lipschitz türü Asteraceae familyası Scorzonera cinsi 
içerisinde bulunmaktadır. Türün yayılış alanı Saimbeyli ilçesi Bozoğlan Dağı 2300 
m dolaylarından bilinmektedir.  

Türün teşhisi için yaprakların tam olması, bitki boyunun 5-15 cm olması, 
yaprakların keçemsi tüylü olması, içteki kapitilum braktelerinin obtus olması 
özellikleri esas özellikler olarak teşhis anahtarında yer almaktadır. 

 
Metot 

Türlere ait tanımlama özellikleri “Flora of Turkey and the East Aegean 
Islands” a göre bildirilmiştir. 

Bulunan endemik türlerin habitatları için örneklik alanlar oluşturulmuş ve 
türün birlikte bulunduğu bitkiler belirlenmeye çalışılmıştır Örneklik alanlar bitkinin 
yayılışının devam ettiği yöne doğru uzatılarak dikdörtgensel alanlar halinde 
oluşturulmuştur.Örneklik alanlarda bulunan bitki taksonları çalışma sırasında 
tanınmadığı için fotoğraflanarak numarlandırılmış ve fotoğrafa göre sayılmıştır. 
Alanlarda bulunan taksonlar sayıldıktan sonra alanı yüzde olarak örtüşleri her bir 
taksonun taç izdüşümüne bakılarak belirlenmiştir. Bitkiler herbaryum örneği almaya 
müsait ise yani alanda tehlikede değilse örnek alınarak teşhis edilmiştir.Örneklik 
alanlarda oluşturulan parseller (4 m2, 4m2, 8 m2, 16m2, 32 m) birbirlerinden 
bağımsız olarak ele alınmış ve endemik taksonun hangi bitkiyle hangi parselde 
birlikte olduğu gösterilmiş ve genel alan içerisinde endemik taksonun hangi bitkiyle 
aynı yoğunlukta bulunduğu gösterilmiştir. 

Toprak örneklerinin fiziksel ve kimyasal analizleri Southern Ziraat 
Labaratuvarı’nda (Adana/Seyhan) aşağıda verilen yöntemlerle yapılmıştır. 
 Toprakların bünye tipi mekanik analiz (hidrometre yöntemi) ile (Bouyoucos, 
1951), kireç içeriği (%) Scheibler kalsimetresiyle (Allison ve Moodie, 1965), Toprak 
pH’sı 1:2,5’lik toprak- su karışımında InoLab pH metresi ile (Jackson, 1958), 
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Elektirksel iletkenlik ve tuz içeriği Wheatstone köprüsü yöntemi ile (Schlichting ve 
Blume, 1966) belirlenmiştir.  

Toprakların organik madde içeriği (%) modifiye Walkley-Black yöntemine 
(Black, 1957) göre, yarayışlı fosfor Olsen (1954), Yarayışlı potasyum, 1 N 
Amonyum Asetat (pH=7) yöntemi (Kaçar, 1984) ile, Yarayışlı mikroelementler (Fe, 
Mn, Zn,Cu) Lindsay ve Norvell (1978)’e göre belirlenmiştir. 

 
Bulgular ve Tartışma 
Galium pterocarpum Ehrend. 

Galium pterocarpum türüne Süphandere Köyü ve Güzpınarı Köyü arasında 
kalan dere yatağının kayalık yamacında 37050’K ve 35051’D koordinatlarında 
rastlanmıştır.  

Galium pterocarpum Ehrend. türü için türün bulunduğu 37050’K ve 35051’D 
koordinatlarında 900 metre yükseklikte yapılan 128 m2 lik örneklik alan (Çizelge 1.) 
içerisinde 8 taksona rastlanılmıştır. Örneklik alanın genel örtüşü %62 civarındadır. 
Örneklik alan içerisindeki taksonların boy uzunlukları en fazla 30 cm ye kadardır. 
Alan içerisinde hem örtüş oranı hemde birey sayısı bakımından Trifolium 
campastre türünün baskın tür olduğu görülmüştür. 

Galium pterocarpum türünün yoğunluğu diğer türlere göre yüksek 
sayılabilecek bir değerdedir. Alan içerisindeki bitkilerin çoğunluğunu tek birey 
halinde bulunan taksonların oluşturduğu görülmüştür. Örtüş bolluk skalasına göre 
alan içerisindeki taksonların %50’ye yakını aynı derece örtüşe sahiptir. Galium 
pterocarpum türü alanın hakim türü olmasa da alan içerisinde bolluk olarak fazla 
miktarda olduğu görülmüştür. Örneklik alan bitkilerinin parsellerde bulunma 
durumları  (Şekil 1., Şekil 2.) garafiğine bakıldığında türün Papaver polycheatum 
türüyle aynı eğimi gösterdiği görülmektedir. 
 
Çizelge 1. Galium pterocarpum türünün örneklik alan bulguları 

Örneklik Alan Parselleri 
(m2) 

  4 4 8 16 32 64 
Bollu
k 

%örtü
ş 

Örtüş 
Bolluk 
Skalas
ı 

Sosyabilit
e 

Galium pterocarpum 10 6 14 17 13 35 95 10 2 1 
Papaver polycaetum 2 0 0 4 5 17 32 1 1 1 
Galium tenuissimum 17 14 20 32 26 34 143 15 2 2 
Trifolium campastre 12 14 20 29 28 46 149 20 2 1 
Geranium lucidum 3 7 9 12 17 30 78 5 1 1 
Cicer pinnatifidum 0 0 5 10 15 35 65 1 1 1 
Pimpinella 
corymbosa 12 4 14 17 16 12 75 5 1 1 
Aira!? 0 0 0 10 15 62 87 5 1 1 
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Şekil 1. Galium pterocarpum örneklik alanı bitkilerinin parsellerde bulunma 

durumları 
 

 
Şekil 2. Galium pterocarpum örneklik alanı bitkilerinin parsellerde bulunma 

durumları 
 

Galium pterocarpum türünün kök bölgesinden alınan toprak örneği ile 
bitkinin bulunmadığı alanın toprak örneğinin analiz bulgularına (Çizelge 2.) 
bakıldığında her ikisinin de tınlı bünyeye sahip olduğu görülmektedir. Kireç 
içeriklerine bakıldığında toprakların kireçsiz olduğu anlaşılmaktadır. Organik 
madde içerikleri her iki toprakta da % 2.44 olup araştırmanın yapıldığı alanın 
topraklarının orta düzeyde organik maddeye sahip olduğu söylenebilir (Eyüpoğlu, 
1999). Tuz içerikleri Schlichting ve Blume (1966)’e göre sınıflandırıldığında 
topraklarda tuzluluk yönünden herhangi bir sorunun olmadığı anlaşılmaktadır.  

 Türün kök bölgesinden alınan toprakta dikkat çeken en önemli farklılık Mg 
ve Fe değerlerinin kısmen yüksek olmasıdır. Bitkinin kök salgılarının habitatında 
bulunan Mg ve Fe içerikli mineralleri çözüyor olması ihtimalinin yanında diğer 
elementlerin bitkinin daha çok kullanımında olduğu çıkarımı düşünülebilir. 
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Çizelge 2. Galium pterocarpum Ehrend. toprak analiz bulguları 
  
 
 

Türün Bulunduğu Alanın 
Toprak Sonuçları 

Türün Hiç Bulunmadığı 
Alanın Toprak Sonuçları 

%KUM 44,2 39,4 
%KİL 20,6 22,6 
%SILT 35,2 38 
%CaCO3 0,07 0,08 
PH 6,7 7,3 
Org. Mad 2,44 2,44 
Tuz (mmhos/cm) 0,8 0,7 

      
  (Kg/ha) (Kg/ha) 
Fosfor(P) 73,4 69,3 
Potasyum (K) 583 151 
Magnezyum (Mg) 1150 904 
Kalsiyum (Ca) 9920 8170 
Sülfür 132 8,31 
Bor (B) 4,48 0,65 
Çinko (Zn) 76,1 35,3 
Mangan (Mn) 761 288 
Demir (Fe) 236 175 
Bakır (Cu) 17,1 9,64 

 
Scorzonera boissieri Lipschitz 

Scorzonera boissieri Lipschitz türüne Saimbeyli Bozoğlan Dağı’nda 
38003.313’K-036004.224’D koordinatlarında 2000-2300 metreler arasında 
rastlanmıştır. Türün yayılışı çoğunlukla toprak oluşumunun en aza indiği zirveye 
doğru hareketli çakıllar arasındadır. Türe 2000 metreden sonra zirveye kadar 
rastlanılsa da türün en fazla bulunduğu yükseklik 2150-2300 metre aralıklarıdır. 
 
Çizelge 3. Scorzonera boissieri türünün örneklik alan bulguları 

Birey Sayısı 
Örneklik Alan Parselleri 

(m2) 

Örneklik Alandaki Taksonlar 

4 4 8 16 32 64 
Bollu
k 

%örtü
ş 

Örtüş 
Bolluk 
Skala
sı 

Sosyabilit
e 

Scorzonera boissieri 5 7 5 12 26 37 92 5 1 1 
Tanacetum armenum 9 6 13 10 25 53 116 10 1 1 
Linum corymbulosum 10 7 16 23 0 0 56 1 1 2 
Bromus japonica subsp. 
Japonica 0 4 12 20 34 28 98 1 1 2 
Helichrysum chinophilum 0 0 9 24 35 47 115 5 2 3 
Anthemis antitaurica 2 5 11 17 24 35 94 5 1 1 
Acantholimon ulucinum 0 8 14 22 42 40 126 5 2 2 
Asphodelus fistulosus 0 0 0 2 0 3 5 1 1 1 
Chenepodiaceae!? 0 0 2 0 0 0 2 1 1 1 
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Bu aralıklarda türün en bol bulunduğu alan gözlemlere dayalı olarak 
seçilmiş ve 2220 metre den başlanarak 38003.313’K-036004.224’D 
koordinatlarında bitkinin yayılması yönünde zirveye doğru 32 metre boyunda 128 
m2’lik minimal örneklik alan oluşturulmuştur (Çizelge 3.). 

Scorzonera boissieri türünün örneklik alan içerisindeki yoğunluğu diğer 
taksonlara göre ortalama düzeydedir. Toplam alanın %5 kadarı Scorzonera 
boissieri tarafından örtülmektedir. Alanın genel örtüşü %34 civarındadır. 
Taksonların tekerrürlerine bakıldığında üç taksonun tüm parsel alanda bulunduğu 
ve %100’lük bir tekerrüre sahip olduğu görülmektedir. Örneklik alan için tür alan 
eğrisi grafiğine (Şekil 3., Şekil 4.) bakıldığında Scorzonera boissieri türünün 
Tanecetum armenum türüyle en çok kesiştiği görülür. 

 

 
Şekil 3. Scorzonera boissieri türü örneklik alanı bitkilerinin parsellerde bulunma 

durumları  
 

 
Şekil 4. Scorzonera boissieri türü örneklik alanı bitkilerinin parsellerde bulunma 

durumları  
 

Scorzonera boissieri türünün bulunmadığı toprak, bitkinin kök bölgesinden 
alınan toprağa göre daha fazla organik maddeye sahiptir (Çizelge4.). Toprak 
organik maddesi bitki ve hayvan atıklarından meydana gelen bir fraksiyon olup, 
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bitki ve toprak canlıları için gerekli olan azot, fosfor ve sülfür gibi besin 
elementlerini sağlar ve depolar (Coşkan ve ark., 2006). Çizelge 4. incelendiğinde, 
Scorzonera boissieri bitkisinin bulunmadığı toprağın organik madde ve besin 
elementleri açısından daha zengin olması bu yargıyı doğrular niteliktedir. 

Scorzonera boissieri türünün toprak analiz sonuçlarına bakıldığında türün 
bulunduğu toprağın Mg açısından türün bulunmadığı toprağa göre yüksek içeriğe 
sahip olduğu görülmektedir.  
 
Çizelge 4. Scorzonera boissieri toprak analiz bulguları 

 
 
Sonuçlar 
Galium pterocarpum Ehrend 

Galium pterocarpum türünün örneklik alan sonuçlarına göre türün 
bulunduğu alan içerisinde önemli derecede örtüşe sahip olduğu görülmüştür. 
Örneklik alanın baskın türünün Trifolium campastre türü olduğu görülmüştür.  

Türü tehdit eden biyotik bir etkene rastlanmamıştır. Ancak türün rüzgarla 
taşınması ve bulunduğu alanın buna izin vermemesi türün yaşam alanını 
sınırlandıran bir etken olarak görülmüştür. Tür alan eğrisinde bakıldığında Türün 
örneklik alandaki dağılımının Papaver polychaetum türü ile çok benzer olduğu 
görülmektedir. 

Türün bulunduğu ve hiç bulunmadığı alanlardan alınan toprak örneklerinin 
karşılaştırılması sonucu türün bulunduğu alanın makro ve mikro elementler 
açısından oldukça zengin olduğu görülmüştür. Türün bulunmadığı alanın ise 
CaCO3

 ve pH değerlerinin kısmen yüksek çıktığı görülmüştür. Bu bulgular 
doğrultsunda Galium pterocarpum toprağının hem bitki gelişimi hem de toprak 
verimliliği açısından daha uygun olduğu söylenebilir. 
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Scorzonera boissieri Lipschitz. 
Scorzonera boissieri türünün floristik özelliklerini belirlemek amacıyla 

yapılan 128 m2 örneklik alan sonuçlarına göre türün bulunduğu alanda ciddi bir 
bolluğa sahip olduğu görülmüştür. Alanın hakim taksonunun Tanacetum armenum 
olduğu, alan içerisinde genellikle taksonların tek fertler halinde bulunduğu, alan 
içerisinde en fazla bireyin Acantholimon ulicinum taksonuna ait olduğu 
görülmüştür. 

Bitkinin bulunmadığı ve yayılış gösterdiği alandan alınan toprakların analiz 
sonuçlarına göre bitki bulunmayan alanın topraklarının daha zengin organik madde 
içeriğine sahip olduğu görülmüştür. 

Türü tahdit eden faktör olarak küçükbaş hayvancılık görülmekte ve bitkinin 
yayılışının bu sebeple dağın yüksek kısımlarında sıkıştığı düşünülmektedir. 
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DETERMINATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF ISOLATED 
STREPTOMYCES STRAINS FROM SOIL AT ÇUKUROVA UNIVERSITY IN 

TURKEY* 
 

Türkiyedeki Çukurova Üniversitesi Topraklarından İzole Edilen Streptomyces 
Suşlarının Antibakteriyal Aktivitelerinin Belirlenmesi  

 
Fatma Esen SARIGÜLLÜ 
Biyoloji Anabilim Dalı 
 

Ömer ÇOLAK 
Biyoloji Anabilim Dalı 

ÖZET 
Çukurova Üniversitesi’nin 5 farklı bölgesinden alınan toprak örneklerinden 

toprakta yaygın olarak bulunan 14 Streptomyces suşu izole edildi. Bu suşlardan 
S35, S47, S48, S50’nin Staphylococcus aureus, Bacillus subtillis ve Pseudomonas 
aeruginosa test organizmalarına karşı antibakteriyal aktivite gösterdiği tespit 
edilmiştir. Bu suşların antibakteriyal etkinliği üç farklı besi ortamında 
değerlendirilmiş. S47 ve S48 nolu Streptomyces suşları test organizmalarına karşı 
en büyük zon çapını glycerol-yeast agarda gösterirken, S35 ve S50 nolu suşlar ise 
glycose-asparagine agarda göstermiştir. Sonuç olarak Streptomyceteslerin 
ürettikleri biyoaktif bileşiklerin grup ve etkinlik düzeylerine, üremekte oldukları 
ortamın besin kombinasyonu ile ortam koşullarının önemli etki yaptığı söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Streptomyces sp., antibakteriyal aktivite, inhibisyon zonu, 

farklı besiyerleri 
 
ABSTRACT 

Fourteen Streptomyces strains were isolated from soil samples of five 
different areas of Çukurova University. Four strains of them (S35, S47, S48, S50) 
have antibacterial activity against test organisms which are Staphylococcus 
aureus, Bacillus subtillis and Pseudomonas aeruginosa and this antibacterial 
activity was evaluated by three different mediums. The strains of S47 and S48 
showed the biggest zone diameter against test organisms at Glycerol-Yeast Agar 
medium, on the other hand, the strains of S35 and S50 indicated at Glycose-
Asparagine Agar medium. As a result, the group and activity of bioactive 
compounds which produced by Streptomyces can be influenced by their nutritional 
conditions and environmental factors.  
Key words: Streptomyces sp, antibacterial activity, inhibition zone, different 

mediums 
 

Introduction 
Actinomycetes are wide distributed bacteria both in nature and artificial 

environment which are important at degradation of organic materials. They are 
gram positive, filamentous bacteria. They are also known as important resources 
                                                           
* Doktora Tezi-PhD Thesis 
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for antibiotics and bioactive molecules (Seong, 2001; Lo, 2002; Al-Zahrani, 2007) 
Among Actinomycetes, the genus Streptomycet have the widest number of species 
in nature. They have morphological, physiological and biochemical differences 
between each other. Their economic importance have increased, since most of the 
species produce antibiotics (Taddei, 2005; Osman et al., 2011). 

Most of the recognised antibiotics have produced by Streptomycetes. This 
genus which included in Actinomycetaceae family, are resources for antibiotics and 
other important metabolites. In addition to these, they are antifungal (Atta, 2010), 
antitumour (Lam et al., 1990), antihelmentic (Thakur et al., 2009), lipase inhibitor 
(Vertesy et al., 2002) and immunosuppressive (Uyeda et al., 2001)  

The properties of antibiotic production of Streptomyces cultures is not 
stable. The ability of antibiotic production can be increased or decreased by 
different nutrient and culture environments. (Osman et al., 2011; Thakur et al., 
2009) determined that the mechanism of antibiotic biosynthesis can be changed by 
different environment conditions, the variation of carbon, nitrogen and phosporus 
rates and also the changes in the resources of carbon, nitrogen and phosphorus 
types. To produce maximum antibiotic, nutritional and environmentral conditions 
need to be optimized for the antibiotic producing strain (Thakur et al., 2009). 

In our study, we indicated that our isolated Streptomycetes strains (S35, 
S47, S48, S50) have antibacterial active compounds. The antibacterial activity of 
Streptomyces strains was determined and also their growth differences at different 
mediums and different sized inhibition zones against gram positive and gram 
negative bacteria were established. 
 
Materials and Methods 
Material  

In this study, isolated Streptomyces sp. from soil were used as a material. 
 
Methods 
Isolation of Streptomyces: 

The soil samples were collected from five different areas of Çukurova 
University. 10 mL of soil sample solution was centrifuged at 1000 rpm for 20 
minutes. 1 mL of supernatant was taken and diluted with sterile pure water by 10-1, 
10 -2 and 10 -3 concentrations. 100 µL of each diluted concentration of sample was 
spread on Starch-Casein Agar (Kuster and Williams, 1961), Bennet’s Agar (Jones, 
1949) and Gliserol Yeast Extract Agar (Oksay, 2004). These inoculated petri 
dishes was incubated at 30ºC for 2-4 days. After incubation, the sinuous and 
smear colonized Streptomyces strains had been seen. Then, the spore chain 
morphologies of colonies were examined under the microscope and charactestic 
14 Streptomyces colonies were selected. 
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Determination of Spore Chain Morphology and Biochemical Characteristics 
To determine the spor chain morphologies, Inorganic salts-Starch Agar 

(Shirling and Gottlieb, 1996) which used before became solid, was utilized and a 
sterile lamelle was placed with an angle of 45oC to the middle of the medium. After 
medium became solid, the spores of selected Streptomyces strains were 
inoculated to between lamelle and medium contact area. Then, the samples were 
incubated at 30oC for 14 days. After incubation, the lamelle striked off carefully 
from medium and the samples were examined under light microscobe by 40X 
zooming. By this way, their spore chain morphologies were determined. Their 
subsrate mycelium colours and aerial mycelium colours were determined at 
Inorganic salts-Starch Agar medium. For formation of melanine pigment, Pepton 
Yeast extract-Iron Agar was used. In addition to these, the biochemical 
characteristics of the samples were determined which are showing on the table 1 
(Shirling and Gottlieb, 1996). 

 
Determination of Antibacterial Activity 

The Streptomyces strains were inoculated by spot inoculation method to 
Glycerol Yeast Agar (Oksay, 2004), Glycose-Asparagine Agar (Waksman, 1961) 
and Malt Yeast Agar (Pickup et al., 1993). Because of their antibiotics are being 
slowly diffusable, the strains were incubated at 30°C for 7 days. 1 mL of test 
organisms which were incubated at broth medium overnight, were taken and 
added to 5 mL soft agar medium (top agar) which placed at 50°C and then mixed 
to make homogenous suspension. These homogenous suspension were sloshed 
on petri dishes which have incubated Streptomyces. The samples were incubated 
at 37°C overnight and the diameter of inhibition zones were measured. 
 

 
Figure 1: A view from spore chain morphology of Streptomyces strains which have 

antibacterial activity under the microscope(40X) (a: S35, b: S47, c: S48, 
d: S50) 
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Results and Disccusion 
The soil samples which collected from Çukurova University, were 

inoculated to Bennet’s Agar, Starch-Casein Agar and Glycerol Yeast Agar medium 
and the fourteen sinuous and smear characteristic colonies were selected. The 
substrate spectrums of Streptomyces are wide and for this reason, they can 
reproduce well at glycerol or starch containing mediums. Unlike, the bacteria and 
other organisms reproduce more slowly. We determined that S35, S47, S48 and 
S50 strains of selected strains, have antibacterial activity againts test organisms 
which are Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis and Pseudomonas aeroginosa 
(Table 2). After examination of spore chain morphologies under microscobe, we 
indicated that these strains are filamentous bacteria and have characteristic 
Streptomyces’s spore chain morphology( Figure1)(Table 1) and also they have 
melanine pigments (Table 1) which are known as taxonomic marker for 
Streptomyces genus (Waksman, 1961). 

 
Table 1: Morphological and biochemical characteristics of antibacterial isolates 
Characteristics Isolates  

S35 S47 S48 S50 
Spore chain morphology spirales spirales spirales spirales 
Aerial mycelium colours brown grey grey white 
Substrate mycelium colours brown grey grey white 
Melanine productions + + + + 
H2S production _ _ _ _ 
Gelatinase  + + + + 
Amilase  + + + + 
Celulase + + + + 
Xylanase + + + _ 
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Table 2: Inhibition zones of Streptomyces strains and growth status of test  

M
ed

iu
m

s 

Streptomyces 
isolates 
which have 
antibacterial 
activity 

                                Test organisms 
Staphylococcus 
aureus 

Bacillus 
subtilis 

Pseudo
monas 
aerugin
osa 

Growth 

M
al

t-
ye

as
t 

ag
ar

 

S35 22 mm 21 mm 20 mm good 
S47 _ _ _ poor 
S48 _ _ _ poor 
S50 27 mm 18 mm 24 mm good 

G
ly

co
se

-
as

pa
ra

gi
n 

ag
ar

 
 

S35 40 mm 37 mm 35 mm good 
S47 _ _ _ poor 
S48 _ _ _ poor 
S50 34 mm 24 mm 22 mm good 

G
ly

ce
ro

l-
ye

as
t 

ag
ar

 
 

S35 _ 12 mm _ moderate 
S47 40 mm 40 mm 30 mm good 
S48 37 mm 36 mm 28 mm good 
S50 _ 10 mm _ moderate 

 
 
Mediums which are proper for bacteria, fungi and actionmycetes are 

important for their growth and also production of bioactive metabolites (Al-Zahrani, 
2007). The changes of concentration and types of carbon, nitrogen, phosphorus or 
trace elements resources have been known as an effective parameter on 
production of antibiotics. Thakur et al. (2007) determined the growth of 
Streptomycetes strain which were isolated from a tea garden of India on different 
mediums and also at these mediums they indicated the antibacterial activity of the 
strain against Rhizoctonia solani by investigating inhibition zones. They indicated 
that this strain growed the best at Thronton’s medium and the biggest inhibition 
zone was formed by this medium. In our study, we indicated that the ability of 
antibiotic production of Streptomyces strains changed by different mediums. S47 
and S48 strains growed best and showed the biggest inhibition zone at Glycerol-
Yeast Agar which it’s carbon source is glycerol. Unlike, S35 and S50 growed best 
and showed the biggest inhibition zone at Glycose-Asparagine medium which it’s 
carbon source is glycose (Table 2). 

With using bioactive seconder metabolites, the population of resistant 
pathogenic bacteria have increased. This stiuation necessitated the researching of 
new antibacterial molecules against these pathogens (Fugira et al., 2004). 
Filamentous soil bacteria Streptomyces genus has used in agriculture and 
pharmacology and because of being a resource of bioactive natural products, there 
are many researchs about this genus. 
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Conclusions 
In conclusion, we determined that the activity and group of antibiotics 

which produced by Streptomyces could be influenced by combination of their 
nutritional and environmental conditions and even if Streptomyces strains isolated 
from different biotopes, they continued to keep on this behaviour.  

 
 

 
Figure 2:Antibacterial activities of Streptomyces strains (S47 (a), S48 (b), S50 (c), 

S35 (d)) on agar plates. 
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FARKLI BAKIR ORANLARININ ERGİN Pimpla turionellae L.’ nin YAŞAM 
SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ* 

 
The Effects of Different Copper Rates on Survivor of Adult Pimpla turionellae L. 

 
Nilay Yılmaz                                   İskender Emre  
Biyoloji Anabilim Dalı                          Biyoloji Anabilim Dalı 
  
ÖZET 

Bu çalışmada farklı bakır (CuSO4.5H2O) oranlarının (%0.000, 0.010, 0.025, 
0.050 ve 0.100 mg/100 ml) bir endoparazitoid hymenopter türü olan ergin Pimpla 
turionellae L.’ nin yaşam süresine etkileri kimyasal yapısı bilinen sentetik besinler 
kullanılarak araştırılmıştır. 

Denenen bakır konsantrasyonlarının yaşam süresine etkisi, uygulanan 
bakır miktarlarıyla ters orantılı olarak kontrole oranla azalma şeklinde görülmüştür.  
Anahtar Kelimeler: Pimla turionellae, Bakır 

 
ABSTRACT 

 In this study, the effects of different copper (CuSO4.5H2O) rates (0.000, 
0.010, 0.025, 0.050 and 0.100% mg/100 ml) on the life span of adult endoparasioid 
hymenoptoreus Pimpla turionellae L. females were investigated by using 
chemically defined synthetic diets. 

The effects of tested copper concentrations on the life 
expectancy,compared to the control group,was observed in the form of reduction  
inverse proportion to the quantities of copper applied in.  
Key Words: Pimpla turionellae, Copper 
 
Giriş 

Çevre kirliliği birçok sebeple ortaya çıkan, tüm canlıları direkt yada indirekt 
olarak etkileyen ve son yıllarda gündemi fazlaca meşgul eden bir problemdir. Buna 
neden olan en önemli etkenlerden biri ağır metallerdir. 

Çok az miktarda dahi tehlike oluşturan ağır metallerin atom numaralarının 
büyümesi ile doğru orantılı olarak toksisite dereceleri de artmakta ve bu da canlı 
sistemlerde kalıcı hasarlara yol açmakta, hatta ölümlere sebebiyet vermektedir 
(Uysal ve Bahçeci, 1996). 

Kentsel ve endüstriyel gelişmenin bir sonucu olarak yaygın bir şekilde 
kullanılan bakır birçok ortamda kirlenmeye ve dolayısı ile organizmalarda hasarlara 
neden olur (Munoz ve ark., 1991). Bakırın subletal derişimlerinin bazı canlılarda 
büyüme, gelişme ve üreme üzerine olumsuz etkiler yaptığı birçok araştırıcı 
tarafından belirtilmiştir (Buckley ve ark., 1982; Hilmy ve ark., 1985).  

Yapılan kronik birikim çalışmaları böcek embriyolarında Cu, Cd, ve Hg’nin, 
gelişim ve açılım oranlarını anormal şekilde etkilediğini göstermiştir (Beaty ve 

                                                 
* Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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Marquardt, 1996). Ayrıca embriyo gelişimi, pupa oluşumu ve ergin çıkma oranları 
gibi bir böceğin tüm fizyolojik evrelerinde ağır metal birikiminin metabolik ve genetik 
deformasyonlara da neden olduğu geniş bir şekilde araştırılmıştır (Vuori ve 
Kukkonen, 1996). Organizmaya alınan metaller proteinlerle birleşerek onların 
enzimatik ve yapısal fonksiyonlarını değiştirerek inhibe edebilir, temel elementlerin 
yerine geçerek toksik etkilerini gösterebilirler. Bazı toksik metaller ise proteinlerle 
birleşerek hücre içinde birikime neden olurlar (Bremner, 1974; Yoshikava, 1982). 

Bakır, metalik elementlerin büyük bir grubunu oluşturan iz elementlerin ilk 
sınıfında yer alır ve diğer ağır metaller gibi ekosistemde toksik kirliliğe yol açar. 
Yaklaşık 30 enzimin, örneğin sitokrom oksidaz, süperoksit dismutaz, amin oksidaz, 
askorbik asit oksidaz gibi, kofaktör olarak bakırı kullandığı bilinmektedir (Arellano 
ve ark., 1999). 

Doğal çevrenin korunması amacıyla kullanılan doğal kontrol ajanlarının 
yüksek kalitede ve çok sayıda üretilmesi biyolojik mücadelenin başarısı açısından 
çok önemlidir. Parazitoid ve predatörlerin biyolojik savaş programlarında kitle 
halinde üretilmesinde, bunların çevreye salınmasından konukçuyu parazitleme 
yeteneğine kadar birçok konunun yanı sıra, zararlı maddelere karşı olan 
duyarlılıklarının bilinmesi, biyolojik kontrolün başarısı açısından çok önemlidir 
(Gülel, 1982; Hentz ve ark., 1997; Hentz  ve ark., 1998; Uçkan ve Gülel, 2000). 

Parazitik hymenopterler biyolojik mücadelede özellikle Lepidoptera 
takımına ait zararlı türlerin mücadelesinde kullanılmaktadır (Gülel 1982, Şengonca 
ve Peters 1993, Gül ve Gülel 1995, Setamou ve arkadaşları, 2002). Çalışmada 
kullanılan Hymenopter endoparazitoit bir tür olan P. turionellae, Lepidoptera 
ordosunun değişik türlerinin pupasını parazitleyen polifaj bir parazit olmasından 
dolayı önemli bir biyolojik mücadele ajanı olarak kullanılmaktadır. Kış mevsiminin 
düşük sıcaklıklarına dayanabilme özelliğine sahip larvaları, kışı konak pupaları 
içerisinde geçirebildiği gibi ergin olarak da kışlayabilen bir türdür (Adıyaman ve 
Aktümsek, 1996). 

Bu bilgiler doğrultusunda bakırın artan derişimlerinin (%0.010, %0.025, 
%0.050 ve %0.100 mg/ml) Pimpla turionellae L. erginlerinde yaşam süresi üzerine 
olan etkileri araştırılmıştır. 

 
Materyal ve Yöntem 

Farklı bakır (Cu+²) oranlarının endoparazitoid bir hymenopter türü olan P. 
turionellae erginlerinin yaşam sürelerine etkilerinin incelendiği çalışmada kullanılan 
stok böcek kültürü %50±5 bağıl nem içeren, 24±2ºC sıcaklık ve 12 saat aydınlık 
fotoperiyodu uygulanan laboratuvar koşullarında, büyük kafesler içinde %50 bal 
çözeltisi ve büyük bal mumu güvesi Galleria mellonella L. pupu hemolenfleri ile 
beslenmeleriyle sağlandı. 

P. turionellae bireylerini üretmek için üç günde bir dişilerin parazitlemeleri 
amacıyla böceklere G. mellonella pupu verildi ve bu puplar yaklaşık bir saat 
süreyle kafeslerde tutuldu. Bekleme süresinin sonunda parazitlenmiş olan puplar 
alınıp, ağzı tülbentle kapatılmış plastik kaplara konuldu ve yine aynı laboratuvar 
koşullarında karanlık bir ortamda P. turionellae  böceklerinin gelişmeleri sağlandı.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2015 Cilt: 33-5 
 

105 

Deneylerde konak olarak kullanılan G. mellonella pupaları ise 28±2ºC 
sıcaklıkta ve %60±5 bağıl nem içeren laboratuvar koşullarında Bronskill (1961) 
tarafından belirlenen besin kültüründe yetiştirilen larlavalardan elde edildi. 

Çalışmada kontrol besini olarak Emre (1988) tarafından geliştirilen  
kimyasal yapısı ve bileşimi bilinen sentetik besin kullanıldı. 

Sunulan çalışmada biri kontrol (%0.00 mg/ml Cu+2) ve dördü de farklı 
konsantrasyonda bakır (Cu+2) içeren besin kullanıldı. Her bir bakır konsantrasyonu 
hazırlamak için CuSO4.5H2O kullanıldı. Stok olarak hazırlanan sentetik besinden 
100’er ml alındı ve içerisinde %0.010, %0.025, %0.050 ve %0.100 mg/ml Cu+² 
olacak şekilde CuSO4.5H2O eklenerek manyetik karıştırıcıda karışım homojen hale 
gelinceye kadar karıştırıldı. Elde edilen besinlere kontrol besininin saklama 
koşulları uygulandı. 

Deneylerde pupalardan yeni çıkmış, henüz besin almamış ve  çiftleşmemiş 
P. turionellae ergin dişilerinden her deney serisinin her bir tekrarı için 5 birey 
kullanıldı. Her bir deney gurubuna her gün aynı saatte 1 saat süre tutularak verilen 
besin ile P. turionellae ergin dişilerinin beslenmeleri sağlandı. Böcek dışkıları 
kontaminasyonu engellemek amacıyla belirli periyotlarda saf sulu steril pamuk 
yardımı ile temizlendi. Her gün düzenli aralıklarla ölüm oranı kontrol edildi ve 
günlük kontroller boyunca saptanan ölümlerin tarihleri titizlilikle not edildi. 

Deneyler değişik zamanlarda üç defa tekrar edildi. Deneylerden elde edilen 
verilerin istatistiki analizleri, SPSS 20.00 paket programı kullanılarak Student-
Newman Keul’s (SNK) testinin uygulanmasıyla yapıldı. Ortalamalar arasındaki fark 
0.05 olasılık seviyesinde F değerinden büyük olduğu zaman önemli kabul edildi. 

 
Bulgular 

Farklı bakır derişimlerinin (0.000, 0.010, 0.025, 0.050 ve 0.100 mg/100 ml) 
ergin P. turionellae L. dişilerinin yaşam süresi üzerine etkileri Çizelge 1 de 
verilmiştir. 
 
Çizelge 1. Bakır derişimlerinin P. turionella dişilerinin yaşam süresine etkileri 

Cu+2 

(mg/100 ml) 
 GÜN     (X�  ± s x�)  * 

0.000 **  70.73  ± 1.90 a 
0.010  64.59  ± 0.92 a 
0.025  54.67  ± 1.42 b 
0.050  50.40  ± 1.78 b 
0.100  43.23  ± 3.95 c 

*             : SNK:  Aynı harfi içeren veriler arasında istatistik ayırım yoktur (P>0.05). (X�  ± s x�): Aritmetik ortalama ± Standart hata 
**            : Kontrol 
 

Besinin bakır içermemesi (kontrol besini) ve 0,010 mg/ml Cu+2 içermesi 
denenen diğer bakır derişimlerine oranla istatistiki bakımdan önemli olmak üzere 
en yüksek yaşam süresine neden olmuş ve dişi bireyler sırasıyla 70.73 ve 64.59 
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gün yaşamışlardır. Besinin 0.025 ve 0.050 mg/ml Cu+2 içermesi P. turionellae 
dişilerinin yaşam süresini kendi aralarında etkilememiştir. %0.100 mg/ml Cu+2  
içeren besin böceğin yaşam süresini denenen diğer derişimlere oranla önemli 
derecede etkileyerek en düşük değere ulaşmasına neden olmuştur. Adı geçen 
bakır derişiminde dişi böcekler ortalama 43.23 gün yaşamışlardır. 
 
Tartışma ve Sonuç 

Sunulan çalışmada oral yolla alınan 0.000, 0.010, 0.025, 0.050 ve 0.100 
mg/100 ml derişimlerindeki bakırın, ergin P. turionellae’nin yaşam süresi üzerine 
etkileri araştırılmıştır. Biyolojik kontrol ajanı olarak kullanılabilen P. turionellae ve 
bunun gibi biyolojik mücadelede kullanılmak üzere kitle halinde üretimi amaçlanan 
türlerin gelişme süreçlerinde çevre şartlarına karşı duyarlılık sınırlarının iyi bilinmesi 
gerekmektedir. Bu nedenle besinsel kontaminasyon yoluyla böceklere taşınabilen 
metallerin hangi derişimlerde hangi etkilere neden olduğunun araştırılması büyük 
bir önem taşımaktadır. Ekosistemde bulunan toksik etkili metallerin tüm canlı türleri 
üzerine yaptığı etkiler sonucunda metabolik süreçlerin hem sentez olaylarında hem 
de enerji metabolizmasında önemli değişimlere neden olduğu bilinmektedir. 
Biyokimyasal düzeyde bu metallerin neden olduğu olumsuz etkiler arasında ATP 
ve ADP’nin fosfat gruplarıyla olan reaksiyonları, hücre membranının zarar görmesi, 
-SH gruplarıyla olan reaksiyonları, temel iyonların yerine geçmeleri ve esas 
metaboliklerle rekabet etmeleri sayılabilir (Gregory, 1997). 

 Ayrıca toksik etkili metallerin metal bağlayıcı proteinler olarak bilinen 
glikoproteinler ve metallotiyonein ile canlı vücudunda bağlanarak metabolik 
süreçler ve sentez olaylarında önemli bazı değişmelere neden oldukları (Hopkin, 
1989) bilinen gerçeklerdendir. Metallothioneinler hayvanlarda yüksek derecede 
sistein içeren ve metal iyonlarını bağlayıcı özelliği olan, herhangi bir stres faktörüne 
karşı harekete geçebilen (Hensbergen ve ark., 2000) yaygın bir indikatör protein 
olarak bilinmektedirler. Böceklerin doğal ekosistemlerinden metal asimilasyonunu 
besin yoluyla gerçekleştirdikleri, alınımı, fizyolojik mekanizması ve vücuttan atılma 
şeklinin türe özgü olmasının yanı sıra bazı yaşamsal parametrelere de bağlı olduğu 
bilinmektedir (Rabitsch, 1995). Metallerin hücreye pasif difüzyon, aktif transport, 
endositoz ve iyon pompalama sistemi gibi besinsel kontaminasyon yoluyla 
taşınmasının yanı sıra hangi konsantrasyonlarda hangi etkilere neden olduğu da 
açıkça belirlenmelidir. Bu amaçla sunulan bu çalışmada bakır (CuSO4.5H2O)’ın 
farklı derişimleri her bir deney grubuna ayrı ayrı olarak uygulanmıştır. Farklı 
derişimlerde bakır içeren besinlerle beslenen ergin P .turionellae dişilerinin yaşam 
süresi üzerine etkilerinin de araştırıldığı bu çalışmada en uzun yaşam süresi 
beklenildiği gibi kontrol grubu dişilerinde görülmüştür. En düşük yaşam süresi en 
yüksek konsantrasyon uygulanan dişilerde gözlenmiştir. Bakır konsantrasyonu 
düştükçe P. turionellae ergin dişilerinin yaşam süreleri ters orantılı olarak artmıştır. 
Kontrol grubu dişileri ve %0.010 derişiminin uygulandığı dişilerde yaşam süresi 
diğerlerine göre en fazla ve birbirlerine yakın oranda görülmüş, bu da kullanılan 
bakır derişimleri serisinin en düşüğü olan  %0.010 ‘un toksik olabilecek kadar 
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yüksek olmadığını düşündürmüştür. %0.025, %0.050 ve %0.100 derişimleri 
uygulaması sonucu yaşam süresi oldukça önemli oranda azalmıştır.  

Benzer şekilde, Ephoron virgo ve Cyrnus trimaculatus’ un  bakırın yüksek 
konsantrasyonlarına karşı duyarlılığının tespit edildiği çalışmada ( H.G. van der 
Geest ve ark., 1999), bakırın E. virgo üzerinde, C. trimaculatus’ a göre 10 kat daha 
fazla toksik etkisi olduğu ve yüksek oranda ölüm gerçekleştiği izlenmiştir.  Yapılan 
çalışma sonuçları verilen örneklerdeki sonuçlar ile örtüşmektedir. Tüm  bunlara 
karşın diğer taraftan, Cu, Mn, Fe, Co, ve Zn’ nun tüm hayvanlarda iz element 
halinde enerji metabolizmasında elektron taşınmasında, transkripsiyon olaylarında 
iş gören enzimler ile diğer çok sayıda enzimde kofaktör  olarak rol oynadıkları 
bilinmektedir ( Mertz, 1981; Nettles ve ark., 1983).  
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SUCUL MİKROORGANİZMALARDAN FİTAZ ÜRETİM OLANAKLARININ 
ARAŞTIRILMASI* 

 
Phytase Production from Aquatic Microorganisms 

 
Afet ARKUT                                                                              Sadık DİNÇER 
Biyoloji Anabilim Dalı                                                                 Biyoloji Anabilim Dalı 
 
ÖZET 

Bu çalışmada atıksu arıtma tesislerinden izole edilen Ochrobactrum 
anthropi'den fitaz enziminin üretimi ve ekstrakte edilen enzimin karakterizasyonu 
gerçekleştirilmiştir. Üretilen intraselüler fitaz enziminin jel filtrasyon kromatografisi 
ile saflaştırıldıktan sonra SDS-PAGE analizinde yaklaşık olarak 22 kDa ve 13 kDa 
ağırlığında iki protein bandı elde edilmiştir. Enzim optimum aktivitesini 40oC ve pH 
5.4'te göstermiştir. Enzim 90oC'de 30 dakika ön inkübasyon ile aktivitesini %117'e 
çıkarmıştır. Enzim aktivitesi 1 mM'lık Triton X-100 (%91), Tween-20 (%56) ve 
Tween-80 (%55) ile önemli derecede inhibe olurken, NaCl (%104), MnSO4 (%105), 
MgSO4 (%102), gliserol (%106), EDTA (%103), Asetik asit (%117), 2-
merkaptoetanol (%109) ile stimüle olmuştur. Bu sonuçlara göre enzimin sahip 
olduğu karakteristik özelliklerinden dolayı monogastrik hayvanlarda yem katkısı 
olarak kullanımı sonucunda çevre kirliliğinin önlenebileceği düşünülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Ochrobactrum anthropi, fitaz, fitik asit, zimogram 
 
ABSTRACT 

In this study, the phytase enzyme from Ochrobactrum anthropi isolated 
from wastewater treatment plant was produced and characterized. Molecular 
weight of intracellular phytase enzyme which produced under the optimal 
conditions from Ochrobactrum anthropi, was estimated as 22.082 kDa and 12.983 
kDa on SDS-PAGE after the purification with gel-filtration chromatogphy. The 
optimum activity of intracellular enzyme was emerged 40oC and pH 5.4. Enzyme 
activity was increased to 117 % after the pre-incubation at 90oC 30 minutes. 
Enzyme activity significantly inhibited with 1 mM Triton X-100 (91%), Tween-20 
(56%) ve Tween-80 (55%) and stimulated with 1mM NaCl (104%), MnSO4 (105%), 
MgSO4 (102%), gliserol (106%), EDTA (103%), Asetik asit (117%), 2-
merkaptoetanol (109%). As a result, it is seen that due to the characteristic 
features of the Ochrobactrum anthropi enzyme that can be predicted that result of 
feed addition at monogastrics becomes prevention of environmental pollution. 
KeyWords: Ochrobactrum anthropi, phytase, phytic acid, zimogram 
 
Giriş 
 Fitazlar kimyasal olarak myo-inositol-hexakisfosfat-3-fosfohidrolaz olarak 
tanımlanmaktadır (Erkek ve Ünlü, 2003). Ayrıca bunlar histidin asit fosfatazlar 
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(HAP) ailesine ve fosfatazlar alt sınıfına ait olup , fitik asitin (myo-inositol 
hekzakisfosfat) inorganik monofosfata, ve myo-inositol'un alt fosforik esterlerine 
veya bazı durumlarda serbest myo-inositol'e kadameli bir şekilde hidrolizini 
katalizlemektedir (Mitchell ve ark, 1997; Dvoráková 1998).  
 Fitik asit, tahıl ve baklagil tohumlarının olgunlaşması esnasında birikmekte, 
(Honke ve ark, 1998).dolayısıyla da tohumların çoğunda ve bunların yan 
ürünlerinde %1-2 fitik asit bulunmakta bu da toplam fosforun %60'ından fazlasını 
ifade etmektedir (Reddy ve ark, 1982). Tohumlarda bulunan fitik asitin hepsi 
olmasa da büyük bir kısmı fitat adı verilen tuz formunda bulunmaktadır (Lei ve 
Porres, 2003). Fitatlar fitik asitin potasyum, magnezyum ve kalsiyum tuzlarının 
karışımıdır (Vohra ve Satyanarayana, 2003). Fitat, tahıl taneleri, baklagiller, polen 
ve yağlı tohumlarda fosforun ana depo formunu temsil ettiği gibi hayvan yemlerinde 
de en önemli doğal fosfor kaynağıdır (Pandey ve ark, 2001; Casey ve Walsh, 
2004). Fakat kümes hayvanları, domuz, balık ve insan gibi monogastrik 
hayvanlarda bağlı fosfor gastrointestinal sistemlerinde fitaz enziminin eksikliği veya 
yeterince bulunmamasından dolayı çok az kullanılabilmektedir. Bunun sonucu 
olarak da bitkisel kökenli yemlerde sindirilemeyen fitat fosforu gübre olarak dışarı 
atılmakta dolayısıyla yoğun hayvan tarımı yapılan alanlarda çevre kirliliğinin 
meydana gelmesine neden olmaktadır. Toprakta biriken aşırı fosfor göl ve 
denizlere taşınarak ötrofikasyona neden olmakta ayrıca sucul organizmaların 
büyümesini uyararak insanlar için zararlı nörotoksinleri üretebilmektedirler. 
İnorganik fosfor, yenilemez ve pahalı bir mineral olup domuz, tavuk, balık 
diyetlerine fosfor kaynağı olarak ilave edilmektedir. (Lei ve Porres, 2003). Fitaz 
takviyesi sayesinde ise gübredeki fosfor içeriğinin tavuklarda %25-35, domuzlarda 
%25-60 oranında azaldığı bildirilmiştir (Nahm, 2002). 
 Negatif yüklü olan fitik asit diğer gıda maddeleri ile etkileşime girerek çeşitli 
şekillerde antinutrient faktör olarak da görev yapmaktadır. Myo-inositol 
hekzakisdihidrojen fosfat (IP6) molekülünde bulunan 6 reaktif grup, Ca+2, Mg+2, 
Zn+2, Fe+2 gibi katyonlarla bağlanarak şelat oluşturmaktadır. Böylece mide-bağırsak 
pH koşulları altında çözünmez metal-fitat kompleksi oluşarak insanlarda ve 
hayvanlarda ince bağırsakta bağlı metallerin zayıf emilimine neden olmaktadır. Bu 
olay, bitkisel kökenli beslenen gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak görülen 
insan beslenmesinde kalsiyum, demir ve çinko eksikliğinin nedeni olarak 
görülmektedir (Vohra ve Satyanarayana, 2003; Lei ve Porres, 2003). Ayrıca fitat 
protein, nişasta ve lipidlerin sindirilebilirliğini azaltmaktadır. Fitat hem yüksek hem 
de düşük pH aralığında proteinler ile kompleks oluşturarak onları daha az çözünür 
hale getirir böylece proteolize karşı dayanıklılık kazanırlar (Dvorakova, 1998; 
Kumar ve ark, 2010). Fitaz enziminin ilavesi sayesinde protein sindirilebilirliğinin ve 
mineral alınımının arttırılmasıyla bitkisel kökenli gıdaların besleyicilik değerleri 
arttırılmaktadır. 
 Bu çalışmada atıksu arıtma tesisinden alınacak olan atıksu numunesinden, 
fitaz üretebilen bakteri izole edilmesi, yüksek aktiviteye sahip fitaz enziminin elde 
edilmesi ve bunun hayvan beslenmesinde kullanılarak hem fosfor yararlılığını 
arttırılması hem de çevre kirliliğini önlenmesine yönelik kullanımı amaçlanmaktadır. 
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Materyal ve Metod 
Bakterilerin izolasyonu ve identifikasyonu 
 Meski Atıksu Arıtma Tesisi, Batı Adana Atıksu Arıtma Tesisi ve Organize 
Sanayinin farklı bölgelerinden (Digester giriş, digester çıkış, dekantör çıkış, solar 
kurutma ve %80 solar kurutma) aktif çamur ve atıksu örnekleri alınmıştır. Katı 
halde bulunan örnekler uygun oranda distile su içerisinde vortekslenerek homojen 
hale getirilmiştir. Daha sonra tüm örnekler sodyum fitatlı besiyerine azaltma kültür 
şeklinde ekim yapılmış ve 72 saat 37oC'de inkübe edilmiştir. Tek düşmüş olan 
kolonilerden sodyum fitatlı besiyerine nokta ekim yapılmış ve 72 saat boyunca 
37oC'de inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresi sonunda etrafında şeffaf zon bulunan 
koloniler fitaz pozitif olarak değerlendirilmiş, fotoğrafı çekilmiştir. En fazla zona 
sahip olan bakterilerin stok kültürleri hazırlanarak daha sonraki çalışmalarda 
kullanılmak üzere saklanmıştır (Bae ve ark, 1999). Etrafında geniş zon bulunan 
koloniler seçilmiş ve gram boyamalarına göre değerlendirildikten sonra tiplendirme 
işlemi VITEK II (Biomerieux) identifikasyon sistemi kullanılarak yapılmıştır. 
 
Sıvı besiyerinde intraselüler fitaz enziminin üretilmesi 
 Katı besiyerinde bulunan bakteri örneği LB Broth'a ekilerek 37oC'de 24 
saat boyunca çalkalamalı inkübatörde inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonucunda 
başlangıç OD600 değeri 0,06 olacak şekilde içerisinde 400 mL %1 glikoz, %1 maya 
özütü, % 0,1 MgSO4, % 0,1 CaCl2, % 0,1 Na-fitat (pH 7.0) içerikli başlangıç enzim 
üretim ortamı bulunan şişelere aktarılmıştır. Örnekler 37oC'de 9 saat boyunca 
çalkalamalı inkübatörde inkübe edilmiştir. Süre sonunda başlangıç OD600 değeri 
0,06 olacak şekilde içerisinde 1000 mL %1 maltoz, %1 maya özütü, % 0,1 MgSO4, 
%0,1 CaCl2, %0,1 Na-fitat içerikli enzim üretim ortamı bulunan şişelere 
aktarılmıştır. Örnekler 37oC'de 300 rpm hızındaki çalkalamalı inkübatörde 48 saat 
inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonunda 9000 rpm'de +4oC'de 10 dakika santrifüj 
(Beckman Coulter Avanti Centrifuga J-301) yapılmıştır. Elde edilen pelletin üzerine 
5 mL önceden steril edilerek hazırlanmış serum fizyolojik eklenerek vorteks ile 
karıştırılmıştır. Vorteksleme işleminden sonra 9000 rpm'de +4oC'de 10 dakika 
santrifüj edilmiş ve üst kısım atılmıştır. Pelletin üzerine 20 mL 0,1 M Tris HCl (pH 
7.0) tamponu eklendikten sonra vortekslenerek iyice çözünmüştür. Daha sonra içi 
buz dolu kabın içerisine daldırılarak sonikatör yardımı ile 5 dakika 6 cycle'da %80-
90 power'da hücrelerin patlatılması işlemi gerçekleştirilmiştir. Son olarak yine 9000 
rpm'de +4oC'de 10 dakika santrifüj edilmiş ve enzim aktivitesi analizlerinde 
kullanılmak üzere süpernatant kısmı başka bir tüpe aktarılarak pelletden ayrılmıştır. 
 
İntraselüler fitaz aktivitesi analizi 
 Enzim aktivitesinin tayini için 100 µL intraselüler enzim ile 900 µL substrat 
vorteks yardımı ile karıştırıldıktan sonra 37oC'ye ayarlanmış su banyosunda 
(benmari) 15 dakika reaksiyona sokulmuştur. Süre sonunda reaksiyonu durdurmak 
için karışıma 750 µL %5'lik TCA eklenmiştir. Tüplere su banyosundan çıkarıldıktan 
sonra 1,5 mL renklendirme çözeltisi eklenmiş ve 10 dakika bekletilmiştir. Daha 
sonra örnekler eppendorf tüpüne aktarılarak 10000 devir/dakikada 5 dakika 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2015 Cilt: 33-5 
 

112 

santrifüj edilmiş ve blank'e (100µL 0.1 M Tris HCl tamponu ile 900µL substrat 
reaksiyona sokularak hazırlanmıştır) karşı 700 nm dalga boyunda ölçüm yapılarak 
aşağıda verilen formül kullanılarak aktivite hesabı yapılmıştır (Choi ve ark, 2001). 
NOT: Tüm aktivite tayinleri 3 tekrar yapılarak çalışılmıştır. 
 
Fitaz enziminin optimum pH ve sıcaklık değerinin belirlenmesi 
 Üretilen intraselüler fitaz enziminin optimum aktvite gösterdiği pH değerini 
saptamak amacıyla pH 4.0-5.8 aralığı için Sitrat, pH 6.2-7.4 aralığı için Tris-Maleat, 
pH 7.6- 9.0 aralığı için Tris ve 9.2-10.7 aralığı için Karbonat-Bikarbonat tamponları 
kullanılarak içerisinde 2 mM Na-fitat bulunan farklı pH değerlerinde bulunan 
substrat çözeltisi hazırlanmış ve standart aktivite analizleri yapılmıştır. Enzimin 
optimum aktivite gösterdiği sıcaklık değerinin belirlenmesi için ise 20, 30, 40, 50, 
60, 70, 80, 90, 100, 110 ve 120oC sıcaklıklar seçilerek aktivite bakılmıştır. 
 
Fitaz enziminin termal stabilitesinin belirlenmesi 

Enzimin termal stabilitesini saptayabilmek için üretilmiş olan intraselüler 
enzim 90oC'de 0-5-10-15-20-25-30-60-90-120 dakika boyunca ön inkübasyona tabi 
tutulmuştur. Ön inkübasyon süreleri tamamlanan enzim örneklerinden standart 
aktivite analizleri yapılmıştır. 
 
Fitazın SDS-PAGE ve Zimogram analizi 

SDS jel elektroforezi için %10'luk homojen jel hazırlanmış ve dikey 
elektroforez sistemi kullanılarak enzimin moleküler ağırlığı belirlenmiştir. 
İntraselüler enzim örneği yükleme tamponu ile karıştırılarak 10 dakika boyunca 
kaynatılmıştır. Denatüre olmuş enzim örneği SDS-PAGE elektroforez sistemine 
yüklenmiştir. Elektroforezden sonra Bae ve ark (1999), göre hem protein 
bantlarının hem de fitaz aktivitesinden kaynaklanan hidroliz zonlarının görünür hale 
gelmesi için boyanmıştır. 
 
Araştırma Bulguları ve Tartışma 
Fitaz pozitif bakteri izolasyonu ve identifikasyonu 

Meski Atıksu Arıtma Tesisi, Batı Adana Atıksu Arıtma Tesisi ve Adana 
Organize Sanayi'nin farklı bölgelerinden atıksu ve aktif çamur örnekleri alınmıştır. 
Bu örnekler Na-fitatlı besiyerine azaltma ekim yapılarak etrafında zon oluşturan 
koloniler seçilmiştir. Seçilen koloniler, Na-fitatlı besiyerine nokta ekim yapılarak 
37oC'de 72 saat inkübe edilmiş ve bu işlem aynı koloniler için 3 kez tekrarlanmıştır. 
İnkübasyon sonunda kolonilerin etrafında bulunan zonun büyüklükleri dikkate 
alınarak 10 tane bakteri izolatı seçilmiş ve 4.6, B2, B1, B24, 6.23, B16, B22, 4.9, 
5.2, 5.28 olarak adlandırılmışlardır. Bu suşların stok kültürleri hazırlanarak 
çalışmalarda kullanılmak üzere saklanmıştır. Bakterilerin tanımlanması amacı ile ilk 
olarak gram boyama yapılmıştır. Gram boyama sonucunda bütün suşlar gram 
negatif olarak tanımlanmıştır. Daha sonra tiplendirme işlemi VITEK II (Biomerieux) 
identifikasyon sistemi kullanılarak yapılmıştır. Buna göre 4.6 Ochrobactrum 
anthropi, B2 Klebsiella pneumoniae spp. pneumoniae, B1 Klebsiella pneumoniae 
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spp. pneumoniae, B24 Eschericheria coli, 6.23 Enterobacter cloacae complex, B22 
Enterobacter cloacae complex, 4.9 Aeromonas salmonicida, B16 Routella 
planticola veya Klebsiella pneumoniae spp. pneumoniae, 5.28 Francisella 
tularensis, 5.2 Moraxella group olarak tiplendirilmiştir.  
 Ochrobactrum anthropi, yapılan tiplendirme çalışmaları sonucunda %99 
oranında tanımlandığı için ileri çalışmalarda kullanılmak üzere seçilmiştir. 
 
Ochrobactrum anthropi'nin sıvı besiyerinde enzim aktivitesi 
 Ochrobactrum anthropi, içerisinde LB Broth bulunan erlene ekilerek 
37oC'de 24 saat çalkalamalı inkübatörde inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonunda 
bakteri kültürü enzim üretim ortamına aktarılmış ve 37oC'de 7 saat 200 rpm 
çalkalamalı inkübatörde inkübe edildikten sonra aynı besiyeri içerikli şişeye tekrar 
aktarım yapılmıştır. Örnek 37oC'de 200 çalkalamalı inkübatörde inkübe edilerek 48 
saat boyunca her 2 saatte örnek alınmış ve enzim aktivitesine bakılmıştır. Elde 
edilmiş olan verilerden yola çıkarak ilk 6 saat enzim aktivitesi görülmemiş 8. 
saatten itibaren enzim aktivitesi görülmeye başlanmış ancak en yüksek aktivite 38. 
saatte görülmüştür. 38. saatten sonra ise düşüş gözlemlenmiştir. 38. saatte 
görülen enzim aktivitesi 69.80 U/ mL olarak saptanmıştır. 
 Kim ve ark (1998), Bacillus sp. DS 11 suşundan üretilen termostabil fitaz 
enzimi 24. saatte en yüksek aktiviteye ulaştığını saptamışlardır. Mittal ve ark 
(2012), Klebsiella sp. DB-3 FJ711774.1 suşunun ürettiği ekstraselüler fitaz 
enziminin 30. saatten sonra üretilmeye başlandığını 72. saatte ise en yüksek 
seviyeye ulaştığını saptamışlardır. Sasirekha ve ark (2012), izole etmiş oldukları 
Pseudomonas aeruginosa p6 fitazının üretimi optimize olmamış koşullar altında 
48-72 saat aralığında en yüksek seviyeye ulaşmışken, kültür koşulları optimize 
edildikten sonra 24. saatte en yüksek seviyeye ulaştığı bildirilmiştir. 
 
Enzimin optimum pH ve sıcaklık değeri 
 Ochrobactrum anthropi'den elde edilen intraselüler enzimin en yüksek 
aktiviteye sitrat tamponunda pH 5.4'de sahip olduğu bulunmuştur. Enzim pH 4.0-
5.0 aralığında ortalama %42.5 aktivite gösterirken pH 5.4'de yaklaşık iki katı 
aktivite göstererek optimum seviyeye çıkmıştır. pH 5.8-6.6 aralığında ortalamanın 
%51.3'e düştüğü, 7.0-10.7 aralığında ise %43.76'ya düştüğü saptanmıştır. Sajidan 
ve ark (2004), Endonezya pirinç tarlalarından izole ettikleri Klebsiella sp. ASR1 
suşundan intraselüler fitaz enzimi elde etmişlerdir. Enzimin, enzimatik özellikleri 
araştırmışlar ve optimum aktivite gösterdiği pH değerinin 5.0 olduğunu 
saptamışlardır. Spier ve ark (2011), Aspergillus niger FS3'den üretilen fitaz 
enziminin pH 5.5'de optimum aktivite gösterdiğini, pH 2.0'ın altında ve pH 8.0'ın 
üstünde ise inaktif olduğunu bildirmişlerdir. Park ve Cho (2011), Pseudomonas sp. 
JPK1 suşunun ürettiği intraselüler fitazın enzimatik özelliklerini araştırmışlar ve 
enzimin optimum aktivite gösterdiği pH değerini 5.0-5.5 olarak saptamışlardır. 
Quan ve ark (2001), Candida krusei olarak tanımladıkları maya suşundan fitaz  
üretimini sağlamışlardır. Elde ettikleri fitazın enzimatik özelliklerine baktıkları 
zaman optimum sıcaklığın 40oC olduğunu tespit etmişlerdir. 
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Şekil 1. Ochrobactrum anthropi fitaz aktivitesi üzerine pH etkisi. 
 
 

 
 
Şekil 2. Ochrobactrum anthropi fitaz aktivitesi üzerine sıcaklığın etkisi. 
 
Ochrobactrum anthropi enziminin moleküler ağırlığının belirlenmesi 
 Ochrobactrum anthropi tarafından üretilen intraselüler fitaz enzimi SDS-
PAGE ve zimogram analizleri sonucunda yaklaşık 22 kDa ve 13 kDa moleküler 
ağırlığında birbirinden bağımsız iki protein bandı elde edilmiştir. Protein bantlarının 
belirlenmesi amacı ile standart protein kullanılmıştır ( Marker K-494-500 UL: 212, 
116, 97.4, 66.2, 40, 31, 21 kDa) Shımızu (1992), Bacillus subtilis (natto) N-77 
suşunun ürettiği fitaz enziminin 36 kDa ağırlığında monomerik bir protein olduğunu 
bildirmişlerdir. Quan ve ark (2002), Candida krusei WZ-001 fitazının SDS-PAGE 
analizi ile moleküler ağırlığı 116 kDa ve 31 kDa ağırlığında iki farklı alt birimden 
oluştuğunu saptamışlardır. Popanich ve ark (2003), topraktan izole ettikleri PH01 
suşundan elde ettikleri fitazın, SDS-PAGE analizi ile moleküler ağırlığını 30 kDa 
olarak tespit etmişlerdir. Choi ve ark (2001), Bacillus sp. KHU-10 fitazının 
moleküler ağırlığını 44 kDa, Sajidan ve ark (2004), Klebsiella sp. ASR1 fitazını 42 
kDa, Quan ve ark (2004), Cladosporium sp. FP-1 fitazını yaklaşık 32.6 kDa, Roy ve 
ark (2012), Shigella sp. CD2 fitazını 43 kDa olarak bildirmişlerdir. 
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Şekil 3. Ochrobactrum anthropi enziminin SDS-PAGE ve Zimogram görüntüsü. 
 
Sonuçlar 
 Yapılan çalışmalar sonucu elde edilen veriler değerlendirildiği zaman 
Ochrobactrum anthropi'den elde edilen fitaz enziminin özellikle kanatlıların 
diyetlerinde yem katkısı olarak kullanılarak çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik 
çalışmalarda kullanılması önerilebilir. Enzimin kullanılması ile hayvan 
beslenmesinde fosfor yararlılığının arttırılması sağlanacak böylelikle de gübre ile 
yararlanılamayan fosforun dışarı atılımı azalacağından dolayı deniz veya göllerdeki 
fosfor birikimi sonucu meydana gelen ötrofikasyon önlenmiş olacaktır. Böyle bir 
uygulamanın hayvan beslenmesi ve çevre kirliliğinin yanı sıra ekonomiye de olumlu 
katkıları bulunacaktır. 
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HEMATOLOJİK MALİGNANSİLERDE JAK2V617F MUTASYONU DAĞILIMI 1 
 

JAK2V617F Mutation distribution in hematologic malignancies 
 

Akın YİĞİN                                               Hatice GÜVENMEZ 
Biyoloji Anabilim Dalı                                                          Biyoloji Anabilim Dalı 
 
ÖZET  

Bu çalışmada;  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim Dalı ve Pediatrik Hematoloji Bilim Dalına Eylül 2009-2011 
tarihleri arasında başvuran hematolojik malignensi’li hastalarda JAK2V617F 
mutasyonu dağılımı incelenmiştir. Pediatri grubunda sitomorfolojik, 
immunohistokimyasal ve immün akımsitometrik çalışmalar ile Akut Lösemi tanısı 
alan hastalardan 216’sı (164’ü ALL, 52  AML’li) çalışmaya alınmıştır.  

Ayrıca Eylül 2009-2011 tarihleri arasında Dahiliye Hematoloji bölümüne 
başvuran  PV, ET, KML ve PMF’li 176 yetişkin hasta çalışmaya dahil edilmiştir. 
JAK2V617F mutasyonunu saptamak amacı ile tam kandan DNA izolasyonu 
yapılmıştır. DNA izolasyonu manuel yöntemle High Pure PCR Template 
Preperation Kit (Roche) kullanılarak gerçekleştirilmiş ve DNA’lar -80oC’de 
saklanmıştır. JAK2V617F gen mutasyonları RealTime PCR kullanılarak, 
genotiplendirmeler ise erime eğrileri analizleri ile saptanmıştır.  

Mutant JAK2617F/F için Tm=53ºC, yaban tip JAK2617V/V için Tm=62ºC ve  
Heterezigot allelleri JAK2617V/F için Tm=53ºC ve Tm=62ºC’dir.  
Anahtar Kelimeler:  JAK2V617F mutasyonu, AML, ALL, ET, PV, KML, PMF 

 
ABSTRACT 
 In this study we have examined the deviation of JAK2V617F mutation 
among the patients who applied to the departments of child health and disease and 
pediatric hematology of Çukurova University Medicine Faculty between September 
2009 and September 2011. 
       216 patients in the pediatric group that were diagnosed with acute leukemia 
by cytomorphological and immunohistochemical studies have been examined. In 
addition, 176 adults -PV, ET, CML and PMF patients- who applied to Hematology 
clinic between the dates September 2009 and 2011 have been studied. In order to 
identify the JAK2V617F mutation, DNA has been isolated from the whole blood. 
DNA isolation has been carried out with manual methodology, using the High Pure 
PCR Template Preparation Kit (Roche), and the extracted DNAs have been 
preserved at -80ºC. Gene mutations have been identified by analyzing the Tm 
curves obtained throughout the RealTime PCR. 
  The mutant JAK2617F/F Tm value is 53ºC, the wild type JAK2617V/V Tm 
value is 62ºC, and heterozygosis allels JAK2617V/F Tm values are 53ºC and 62ºC. 
Key Words:  JAK2V617F mutation, AML, ALL, ET, PV, CML, PMF 
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Giriş 
 Hematopoetik hücrelerin yapımı embriyogenez ile birlikte başlar ve  
karaciğer, timus ve kemik iliğinde fetal hayat boyunca devam eder. Doğumdan 
sonra ve tüm yaşam boyunca kan hücrelerinin yapımından sorumlu olan organ ise 
kemik iliğidir. Kan hücrelerinin yapımı sürekli ve dinamik bir süreçtir. Kan 
hücrelerinin yapım ve yıkımı arasındaki dengenin kontrollü olması şarttır. Hücre 
döngüsünün kontrolünde rol oynayan tüm genlerde (protoonkogen ve/veya tümör 
baskılayıcı) meydana gelebilecek mutasyonlar, kromozomal translokasyonlar ile 
oluşan kimerik genler, hematopoetik öncü hücrelerin çoğalma ve farklılaşması 
arasındaki koordinasyonun bozulması yolu ile kanser gelişimine yol açarlar. 
Hematopoetik hücrelerde, çocukluk çağı ya da erişkin dönemde kazanılmış 
kromozomal yeniden düzenlenmeler protoonkogen aktivasyonuna yol açabilirler 
(Tükün, 2005). 

Gen kontrolündeki bu tür bozukluklar lösemilere neden olurlar. “Lösemi” 
terimi beyaz kan, yani akyuvarlar açısından zengin kan anlamına gelir. Lösemi 
lökositlerde oluşan kanserlerdir ve bu hücreler vücutta enfeksiyonlarla savaşırlar. 
Lenfoid ve myeloid olmak üzere iki ana tip beyaz kan hücresi vardır. ALL (Akut 
Lenfoid Lösemi) lenfoid, AML (Akut Myeloid Lösemi) myeloid hücreleri etkiler. En 
yaygın form olan AML'nin sekiz alt tipi bulunur (M0-7) ve ALL’nin üç alt tipi (L1-3) 
vardır. Lösemi hücreleri anormal hücrelerdir, normal hücreler gibi işlevlerini yerine 
getiremezler. Bu anormal hücreler olgunlaşmamış veya fonksiyonsuz beyaz kan 
hücreleridir ve vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olamazlar. Bu 
yüzden lösemili çocuklarda sıkça enfeksiyon ve ateş görülür. Lösemiler; hastalığın 
ilerlemesindeki klinik tabloya, malign populasyonun kökenine ve farklılaşmalarına 
göre sınıflandırılır (Noor ve ark, 2010). 

İnsidansı nadir olmakla birlikte, lösemi çocukluk çağı kanserlerinin en 
yaygın olan tipidir ve 15 yaşından küçük çocuklarda tanısı konulan tüm kanserler 
arasında % 30 ile en sık gözlenendir (Belson ve ark, 2007). 

Akut lenfoblastik lösemi (ALL) kemik iliğinde bulunan lenfoid öncül  
hücrelerde hücre farklılaşmasının herhangi bir safhasında meydana gelen, çok 
basamaklı somatik mutasyonlar sonucu gelişen malign bir hastalıktır. (Tekgündüz 
ve ark, 2010). 

AML malign myeloblastların ve diğer immature myelositer hücrelerin 
proliferasyonu ve normal kan hücrelerinin hasarlanmasıyla karekterize hematolojik 
malign bir hastalıktır.  

AML insidansı yaşla birlikte artış gösterir. Genç hastalarda hastalıksız 
sağkalım oranları artmış olmakla birlikte yaşlı AML olgularında prognozda belirgin 
bir düzelme olmamıştır (Kiki, 2010). 

Polisitemia vera (PV) ilk kez 1892 yılında Vaquez tarafından tanımlanan 
klonal, kronik, progressif myeloproliferatif  bir hastalıktır. Polisitemia vera (PV) 
klonal, herhangi bir uyaran olmadan ön planda eritrosit olmak üzere kemik iliğinin 
her üç dizisine ait hücrelerin (eritrosit, granulosit, trombosit) fenotipik olarak normal, 
kontrolsüz çoğalmasıyla karakterize bir malign hastalıktır. (Bolaman, 2001; Mağın 
ve ark, 2010). 
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Esansiyel Trombositemi (ET) Philadelphia kromozom negatif kronik 
myeloproliferatif düzensizlikler, megakaryositlerin proliferasyonunda artış, 
kontrolsüz trombosit üretimi, başından sonuna kadar aynı seviyede trombositozis, 
ve trombotikte artan risk karakterizedir. ET öncelikle 50 ile 60 yaşlarında ki 
hastalarda gözlemlenir çocuklarda ise çok nadir gözlemlenmektedir (Veselovska ve 
ark, 2008). 

Janus, bir yüzü o yana, bir yüzü bu yana bakan iki yüzlü Roma tanrısıdır. 
Bu tanrının resmine Roma paralarında rastlanır. Janus'a ait olan bu resimde 
yüzlerden biri kentten içeri girenlere, öteki ise kentten çıkanlara bakar. Böylece 
kent güvenlik içinde yaşamasını sürdürür. Batı dillerinde ocak ayını anlatan 
January, Janvier, Januar gibi sözcükler Janus'tan gelir. Bunun nedeni ocak ayının 
bir yönüyle geçen yıla, bir başka yönüyle de gelecek yıla bakmasıdır. Bu benzerlik 
ocak ayının january biçiminde adlandırılmasına yol açmıştır 
(http://tr.wikipedia.org/wiki/Janus). 
 
Materyal ve Metod 
Materyal 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalına Eylül 2009 ile Eylül 2012 tarihleri arasında 
başvuran ve sitomorfolojik, immunohistokimyasal ve immün akımsitometrik 
çalışmalar ile Akut Lösemi tanısı alan hastalardan 216’sı çalışmaya alınmıştır. ALL 
tanısı alan 164’i ve AML tanısı alan 52 pediatrik hasta çalışmaya dahil edilmiştir. 
Ayrıca Eylül 2009 ile Eylül 2012 tarihleri arasında Dahiliye Hematoloji bölümüne 
gelen 176 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. 
 
Metot 

Tam kandan DNA izolasyonu manuel yöntemle High Pure PCR Template 
Preperation Kit (Roche, 11796828001) kullanılarak yapılmış ve -80oC’de 
saklanmıştır. 
 Mutasyonları belirlemek için JAK2 V617F genomik primer probe dizaynı  
kullanılmıştır. JAK2 V617F mutasyonlarının saptanması için; RealTime PCR 
monitöründe izlenen erime eğrileri aşağıdaki gibidir. 
  
 Mutant JAK2 617F/F için Tm=53ºC,  
 Yabanıl tip JAK2 617 V/V için Tm=62ºC ve  
 Heterezigot allelleri JAK2 617 V/F için Tm=53ºC ve Tm=62ºC’dir. 
 Fuloresan ışıma bağlanma döngüsünün sonunda 10 sn izlenerek 
toplanmıştır. Ürünler amplifiye olduktan sonra erime eğrisi (Tm) analiz edilerek 
denaturasyon 95°C’de 20 sn, 40°C’de 20 sn, ısı yavaşça arttırılarak  85°C’de 
0,2°C/sn ve fuloresan ölçümleri sürekli olarak toplanıp datalar kaydedilmiştir. 
Böylece örneklerin DNA varlığının gösterildiği amplifikasyon eğrileri, genotiplerinin 
saptandığı Tm değerleride verilmiştir.  
 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Janus)
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Araştırma Bulguları 
  
Çalışmamızda bulgular elde edilirken mutasyonların Tek Nükleotid 

Polimorfizmi (SNP) saptanmasında RealTime PCR yöntemi kullanılmıştır. 
Sonuçları doğrulamak amacı ile sekans ve ARMS  metodları ile analizler 
yapılmıştır.  
 

Bu çalışmada toplam 216 (AML, ALL) çocuk ve 176 (PV, ET, KML, PMF) 
yetişkin olmak üzere 392 hasta izlenmiştir. Çocuk gurubunda 164’ü ALL, 52’si AML 
tanısı almış bireylerden oluşmuştur. ALL’li hastaların yaş aralığı 1-17 olup yaş 
ortalamaları 7,1± 4,5 yıl (ortanca 6,15 yıl) olarak hesaplanmıştır. ALL’li hastaların 
68’i erkek (% 59,6), 46’sı (% 40,4) kız olup kız:erkek oranı 1.4:1 şeklinde dağılım 
göstermiştir. 
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Çizelge 1. Yetişkin PMF-KML hastalarında genotip dağılımı ve allel sıklığı    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yetişkin 
PMF-KML 

GENOTİP  
DAĞILIMI 

 
 

P  
değeri 
(E/K) 

 
ALLEL 

 SIKLIĞI 

 
p* ve 
OR** 

değeri 
(E/K) 

GG (%) GT (%) TT  
(%) 

G 
 (%) 

 T   
(%) 

PM
F 

E 4 
(%16,7) 

6 
(%25) 

2 
(%8,3) 

0,500 

14 
(%29,2) 

10 
(%20,8) 

 
*0,273 
**0,576 

K 5 
(%20,8) 

7 
(%29,2) 

0 
(%0) 

17 
(%35,4) 

7 
(%14,6) 

T 9 
(%37,5) 

13 
(%54,2) 

2 
(%8,3) 

 31 
(%64,6) 

17 
(%35,4) 

 

K
M

L 

E 10 
(%45,5) 

0 
(%0) 

0 
(%0) 

 

 

0,545 

20 
(%45,5) 

0 
(%0) 

 
*0,545 
**1,043 

 

K 11 
(%50) 

1 
(%4,5) 

0 
(%0) 

23 
(%52,3) 

1 
(%2,3) 

T 21 
(%95,5) 

1 
(%4,5) 

0 
(%0) 

 43 
(%97,7) 

1 
(%2,3) 

 
 

PMF ve 
KMLgrup

ları 
p=0,000 

p=0,000, OR=0,042 
 % 95 CI = (0.005-0,336) 
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E:Erkek, K:Kadın, T:Toplam, OR: Odds Ratio (Olasılık Oranı), CI: Confidence Interface 
(Güven Aralığı) 

 
JAK2V617F mutasyonu KML ve PMF hasta bulguları  Çizelge 4.3’de 

verilmiştir. Hastaların PMF ve KML grupları arasında  kendi içlerinde cinsiyetler 
arasında genotip (sırayla, p=0,500 ve p=0,545) ve allel dağılımında (sırayla, 
p=0,273 ve p=0,545) herhangi bir fark gözlenmemiştir. Buna karşılık PMF ve KML 
grupları arasında genotip ve allel dağılımında istatiksel açıdan önemli bir fark 
saptanmıştır. Allel dağılımı açısından ise T allelinin hastalık açısından risk 
oluşturabileceği tespit edilmiştir (p=0,000) OR=0,042, % 95 CI = (0.005-0,336). 

 
Çizelge 2.  Tüm pediatrik ve yetişkin hastalarda JAK2V617F dağılımı 

   Doku 
Orgini 

RealTime PCR FRET probe-Melting analizi ile 
Genotipleme 

   BM PB GG GT TT TOTAL MUTASYON(GT+TT%) 

Pediatrik ALL 22 142 164 - - 164 0 

AML 6 46 52 - 1 52 1,92 
 

 
Yetişkin 

PV 8 71 8 45 26 79 89,8 

ET 7 44 29 18 4 51 43,1 

KML 0 22 21 1 - 22 4,5 

PMF 5 19 9 13 2 24 62,5 

 
Tartışma ve Sonuçlar 

JAKavi önemli bir işleve sahip olan seçici JAK1/2 inhibitorü içerir. JAK1 ve 
JAK2 JAK/STAT sinyal yolağının  myelofibroziste aktivasyonunu arttırır. Bu 
aktivasyon JAKV617F mutasyonunun varlığına bağlı olarak değişir. JAKavi 
JAK/STAT sinyal yolağında mutasyona bağlı inhibisyonu engeller ve 
mekanizmanın gerektiği gibi çalışmasını sağlar. Klinik verileri incelendiğinde en iyi 
kullanılabilir ilaç olduğuna karar verilmiş ve splenomegali hastalarının %97’sinde 
tedaviye yanıt alındığı gözlemlenmiştir.  

Bütün bu sürecin anahtar araştırması JAK2V617F mutasyonunun  
tanımlanması ve ardından hastalıklardaki klinik öneminin ortaya konulmasıdır. Bu 
çalışmada klasik olarak JAK2 V617 mutasyonun  en sık bulunduğu MPDs ile 
(PV,ET,PMF,KML) daha az sıklıkla görüldüğü lösemilerde erişkin ve çocukluk 
çağındaki önemini saptayabilmek için RealTime PCR metodu ile JAK2V617F 
mutasyonunu saptadık. Elde edilen sonuçlara göre bazı lösemi tiplerinde  özellikle 
yetişkin dönemde JAK2  mutasyonunun lökomagenezde yardımcı bir operator gen 
mutasyonu olarak rol alabileceği düşünülmüş ve daha ileri çalışmaların ( 
kantitasyon analizlerinin, siRNA, miRNA, metilasyon analizlerinin ve ilgili 
yolaklarındaki genlerin ekspresyonuları) gerekliliği sonucuna varılmıştır.  
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İKİ BOYUTLU STANDART GEOMETRİK YAPILI PARÇALARIN KESİM 
PROBLEMİNİN ANALİTİK VE GENETİK ALGORİTMA ÇÖZÜMÜ 1 

 
Analytical and Genetic Algorithm Solution of Cutting Standard Two-Dimensional 

Geometric Pieces 
 
Durdane Hande DENLİ                                      Ali KOKANGÜL 
Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı                 Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı 

  
ÖZET 

Bu çalışmada iki boyutlu dikdörtgen ana levhadan parça çeşit sayısı az olan 
problem için optimum çözüm araştırılmıştır. Yapılan çalışmada arta kalan parçanın 
daire şeklinde maksimize edilmesini amaçlayan iki farklı modelleme yaklaşımı 
geliştirilmiştir. Birinci yaklaşımda bir ana levhadan az sayıda parça kesimi için tam 
sayılı nonlineer model geliştirilmiştir. Geliştirilen model bir optimizasyon paket 
programında çözülerek optimum kesim planı elde edilmiştir. İkinci yerleşimde ise 
çok sayıda parça kesimi durumunda en iyi çözümü bulacak genetik algoritma 
modeli kurulmuştur. Kurulan model MATLAB 7.9.0 paket programında çözülerek 
en iyi parça kesim planı elde edilmiştir. Geliştirilen meta sezgisel yöntem parça 
çeşit sayısı az ve fazla olan problemler için optimum değere çok yakın sonuçlar 
verdiği gözlemlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Genetik Algoritma, Kullanılabilir Arta Kalan Alan 

 
ABSTRACT 

In this study, investigated many items of relatively few different types of two-
dimensional rectangular pieces cutting stock problem from main sheet. The study 
is aimed to maximize the remaining circular piece. In accordance with this purpose 
two different models are developed. The first model is about cutting pieces from 
the main sheet with using integer linear programming procedure. This model have 
been obtained the global optimum results optimization software. The second model 
is about cutting pieces from the main sheet with using genetic algorithm procedure. 
This meta-heuristic model have been solved with using MATLAB 7.9.0. software 
programming. The global results obtained from the optimization program compare 
with genetic algorithm solutions. Meta-heuristic genetic algorithm is used for the 
large sample seize problem solving. 

As a result the developed meta-heuristic method is useful for two-
dimensional rectangular cutting problems with the aim of maximum remaining 
circular piece. 
Keywords: Genetic Algorithm, Usable Leftover Material 
 
 
 

                                                 
1 Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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Giriş 
Rekabetin yüksek olduğu piyasa şartlarında üretim maliyetlerinin 

düşürülmesi üretim endüstrisinde en önemli amaçlardan biridir (Hopper, 2000). 
Endüstrilerin, temin ettikleri hammadde ya da yarı mamul olarak isimlendirilen 
kaynakları, insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli süreçlerden geçirerek 
ürün haline dönüştürmesine üretim denir. Hammaddenin sisteme girdiği andan 
ürünün sitemden çıktığı ana kadar sistemde birçok süreç işlemektedir. Her endüstri 
dalı için bu süreçler farklılık göstermektedir. Ancak makine, inşaat, tekstil, mobilya, 
deri gibi çoğu endüstri dallında ortak olarak uygulanan üretim süreçlerinden birisi 
kesme işlemidir. Kesme; doğada kısıtlı olarak bulunan ve belirli bir maliyet unsuru 
olan kaynakların, üretilecek olan ürünlere uygun boyutlarda dilimlenmesi sürecidir. 
Bu süreçte göz önüne alınması gereken en önemli unsur, kaynaklardan en iyi 
şekilde faydalanmayı sağlayan kesme planlarının oluşturulmasıdır. Bu amaca 
yönelik iyi kesme planlarının oluşturulması süreçten çıkan fire miktarını ve gerekli 
kaynak miktarını azaltacak buna bağlı olarak da malzeme tasarrufunu 
sağlayacaktır. Bunun yanında dolaylı olarak işgücü, kapasite, taşıma, stoklar gibi 
kavramlarda da verimlilik sağlanmış olacaktır. 

Literatürde büyük malzemeden minimum fire miktarı ile küçük parçalar 
kesme veya büyük ana malzemeye minimum boşluk kalacak şekilde küçük 
parçaların yerleştirilmesi problemleri ‘Kesme ve Paketleme Problemleri (KPP) 
(Cutting and Packing Problems)’ adı altında toplanmaktadır. Bu çalışmada 
boyutları belli olan dikdörtgen ana malzemeden küçük parçaların kesim problemi 
dikkate alınmış ve problem bundan sonraki bölümlerde ‘Malzeme Kesme Problemi 
(MKP)’ olarak isimlendirilecektir. Bu problemde parçalar ana malzemeden 
kesilirken arta kalan alanın maksimum daire olarak bırakılması amaçlanmaktadır. 

Bu çalışmada iki boyutlu şekli belli olan tek bir ana malzemeden yine şekli 
belli olan çeşitli geometrik şekillere sahip parçaların kesim optimizasyonu dikkate 
alınacaktır. Dyckhoff’un sınıflandırmasına göre 2/B/O/R (iki boyutlu/ mevcut bir ana 
malzeme için küçük parçaların seçiminin yapılması/ tek ana malzeme/ çeşitlilik az, 
parça sayısı çok)  sınıflarına giren bir optimum kesim çalışması yapılacaktır. 
Optimum kesim çözümleri aranırken arta kalan alanın daire olarak maksimize 
edilmesi amaçlanacaktır. Maksimizasyonun daire olarak seçilmesi işletmelerin tek 
bir standart geometrik şekle sahip parça kesme problemleri ile sınırlı 
kalmamasından dolayı tercih edilmiştir. Arta kalan malzemenin tekrar 
kullanılabilecek ölçülerde olması hammadde verimliliğini arttırarak hurdaların 
azalmasına ve stok maliyetlerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacaktır. 
Böylece üretim aşamasında sağlanan faydalar nihai ürün maliyetlerini aşağıya 
çekecek ve nihai ürünün pazardaki talebi artırılarak firmaya katkıda bulunulacaktır. 

Literatür taramasında 3 gruplandırma yapılmıştır. Kesin çözüm bulan 
çalışmalar, sezgisel yöntemler ile çözüm bulan çalışmalar incelenmiştir. Ayrıca arta 
kalan ile ilgili çalışmalara da literatürde yer verilmiştir. Yapılan literatür taraması 
sonucunda tekrar kullanılabilir parçanın daha çok tek boyutlu problemlerde 
çalışıldığı gözlenmiştir. Ayrıca arta kalan alanın maksimize edilmesi problemlerinde 
parça şeklinin kesim yapılan parça şekillerine bağlı olarak belirlenmektedir. 
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Çalışmamızda arta kalan alanın daire şeklinde olması ile ilgili literatür çalışmasına 
rastlanılmamıştır.  

Çözüm yöntemleri incelendiğinde analitik çözümlerin parça sayısı az olan 
problem çözümlerinde verimli olduğu görülmektedir. Bu çalışmalardan yola 
çıkılarak parça sayısı az problemler için optimum çözümler aranacaktır. Daha 
sonra literatürde en çok çalışılan meta sezgisel yöntemlerden genetik algoritma 
kullanılarak parça sayısı fazla olan problemlerin çözümü araştırılacaktır. Genetik 
algoritma çalışmaları incelendiğinde daha çok kırma genetik algoritmaların 
uygulandığı tespit edilmiştir. Bu çalışmalarda parçaların yerleşimi ile ilgili geliştirilen 
algoritmalar (aşağı sol algoritması vb.) kullanılarak parça yerleşim sırası 
belirlenirken genetik algoritmalardan yararlanıldığı görülmüştür. Bu çalışmada 
parça yerleşimi genetik algoritma yöntemi kullanılarak yapılacaktır. 

 
Materyal Ve Metod 
Materyal 

İki boyutlu kare parçaların kesim problemi için parça çeşit sayısı sınırlı olan 
test problemleri dikkate alınmıştır. Bu problemlerdeki veriler iki durumda dikkate 
alınmıştır.  

Birinci durumda analitik çözümü belirli olan bir kesim problemi dikkate 
alınmıştır. Bu verilerle kurulan matematiksel modelde yerine konularak bilgisayar 
paket programı yardımıyla elde edilen global çözümün geçerliliği test edilmiştir.  

İkinci problemde yine analitik çözümü bilinen ancak daha çok parça kesimi 
içeren bir problem dikkate alınmıştır. Geliştirilen genetik algoritma yaklaşımından 
elde edilen çözümün geçerliliği test edilmiştir. 
 
Metod 

Dikdörtgen parçaların üst üste gelmeme ve ana malzeme sınırları dışına 
taşmama kısıtları sağlanması ile arta kalan ana malzemeden kesilecek olan 
dairenin de diğer dikdörtgen parçalar ile üst üste gelmeme ve ana malzeme 
sınırları dışına taşmama koşullarını sağlaması gerekmektedir. İncelenen mevcut 
çalışmalarda kurulan matematiksel modellerdeki çakışmama kısıtları karmaşık bir 
yapıya sahiptir. Ayrıca geometrik şekli farklı olan düzgün şekilli parçaların kesilmesi 
problemleri için geliştirilen çakışmama kısıtına rastlanmamıştır. Geliştirilen 
matematiksel modelde çakışmama kısıtı işlevini kaybetmeden basitleştirilmiş ve 
geometrik yapısı daire ve dikdörtgen olan parçaların çakışmama kontrolünü 
yapacak şekilde revize edilmiştir. Bu durumlar göz önünde bulundurularak 
geliştirilen matematiksel model aşağıdaki gibidir: 

 
Amaç Fonksiyonu; arta kalan dairenin yarıçapını maksimize eden amaç 

fonksiyonudur. 
 

                                                       (3.10.) 
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Ana malzeme sınırlarını aşmama kısıtları; 
 

 
   

                    
Arta kalan alandan kesilecek dairenin ve yerleştirilecek m adet parçanın seçilmesi 
kısıtı; 

      
   

parçaların birbiri ile çakışmama kısıt; 
                           

   
veya  

 
Dairenin parçalarla çakışmama kısıtı; 
 

 
veya  

 
Tamsayı kısıtı; 

       
 Burada; 

m=Sipariş parça sayısı, 
n=Arta kalan daire sayısı, 
li= i. parçanın boyu, 
wi= i. parçanın eni, 
rk= k. arta kalan dairenin yarıçapı, 
L0= Ana malzemenin boyu, 
W0= Ana malzemenin eni, 
xi= i. Parçanın x koordinatı, 
yi= i. Parçanın y koordinatı, 
xk= k. arta kalan dairenin x koordinatı, 
yk= k. arta kalan dairenin y koordinatı, 
Zi= i. Parçanın kesilip kesilmemesi, 
Zj= j. Parçanın kesilip kesilmemesi, 
Zk= k. arta kalan parçanın kesilip kesilmemesi. 
Optimizasyon problemlerinde kesin yöntemlerin aksine sezgisel yöntemler 

optimal çözümü garanti etmemektedirler. Buna rağmen sezgisel yöntemlerin 

i=1,…,m 
j=1,…,m 
i≠j ve i<j 

i=1,…,m 
k=1,…,n 

i=1,…,m 
k=1,…,n 
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kullanılması için birçok neden bulunmaktadır (Bakır ve Altunkaynak, 2003). Bu 
nedenler; 

Kesin formülizasyonu ve çözüm yöntemi olmayan problemler için sezgisel 
yöntemler kullanılabilir. 

Problem için kesin çözüm yöntemleri olsa bile büyük ölçekli problemler için 
yoğun hesaplama gereklilikleri ve çözüm zamanı bakımından sıkıntı söz konusu 
olduğunda sezgisel yöntemler tercih edilir. 

Sezgisel yöntemler aynı zamanda dal sınır çözüm yönteminde optimal 
çözümün sınırlarını hesaplamak için kullanılmaktadır. 

Geliştirilen matematiksel modelin küçük çaplı problemlerde global optimum 
değer bularak yerleşim planın oluşturması bir avantaj oluştururken büyük çaplı 
problemlerde çözüm sürelerinin oldukça uzun olması dezavantaj oluşturmaktadır. 
Bu sebepten çalışma kapsamında meta-sezgisel yöntemlerden olan genetik 
algoritma geliştirilmiş ve büyük çaplı problemler için çözüm aranmıştır. 

 
Araştirma Bulgulari Ve Tartişma  

Bu çalışmada iki boyutlu dikdörtgen şekilli parçaların bir ana parçadan 
kesilmesi probleminde parçaların birbirine en yakın mesafede yerleştirilme kısıtı 
göz ardı edilerek arta kalan parçadan en büyük yarıçaplı dairenin kesilmesi 
hedeflenmiştir. Bu bölümde kurulan matematiksel modelin doğruluğu 32 bit işletim 
sistemine sahip 1.86 Ghz hızında bilgisayar kullanılarak ispatlanıp test problemleri 
üzerinde denemeler yapılacaktır. Aynı test problemlerinin genetik algoritma 
çözümleri yapılıp büyük çaplı problem çözümü verilecektir.  

 
Çizelge 1. Analitik Çözüm Ve Sezgisel Çözümün Kıyaslanması 

 Arta Kalan Parçanın Yarıçap 
Büyüklüğü Süre (sn) 

Bilinen 
Çözüm 

Analitik 
Çözüm 

Sezgisel 
Çözüm 

Analitik 
Çözüm 

Sezgisel 
Çözüm 

Test Problemi-1 2 2 1,953 3 5 
Test Problemi-2 2,5 2,5 2,5 243 2 
Test Problemi-3 2,5 2,5 2,48 5275 420 
Test Problemi-4 5 5 4,88 950 300 
Test Problemi-5 5 - 4,92 - 840 

 
Genetik Algoritma Parametre Tahminleri İçin Yapılan Testler 

Geliştirilen genetik algoritmanın hangi parametre değerlerinde optimuma 
en yakın sonuç vereceğini tespit edebilmek için toplamda 100 adet test yapılmıştır. 
Popülasyon büyüklüğü 10, 20, 30, 40, 50 olarak seçilen denemelerin her biri için 
mutasyon oranı 0.4, 0.6 , 0.8 ve 0.95 varsayılarak test sonuçları elde edilmiştir. 
Yapılan her bir testin rastsallığını ortadan kaldırmak için 5 tekrar yapılmıştır. 
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Şekil 1. Popülasyon Büyüklüğüne Göre Çözüm Sürelerinin Değişim Grafiği 

 

 
Şekil 2. Mutasyon Oranına Göre Çözüm Sürelerinin Değişim Grafiği 
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Şekil 3. Mutasyon ve Popülasyon Değerlerine Göre Çözüm Sürelerin Değişim 

Grafiği 
 
Denemelerinde optimum parametre değerleri ayrı ayrı incelendikten sonra 

bu iki parametrenin aynı anda değişiklik göstermesi problem çözüm süresini nasıl 
etkilediği şekil 3.’ de gösterilmektedir. Hem popülasyon büyüklüğündeki değişim 
hem de mutasyon oranındaki değişim değerleri dikkate alındığında en düşük 
çözüm süresi popülasyon büyüklüğünün 30, mutasyon oranının 0,6 olduğu 
durumda gerçekleşmektedir. Sadece mutasyon oranı veya popülasyon büyüklük 
değerlerinin etkisi her iki parametrenin birlikte yarattığı etkiden farklı olduğunu 
söyleyebiliriz. 

 
Genetik Algoritmanın Büyük Örnek Çaplı Probleme Uygulanması 

Geliştirilen genetik algoritma belirlenen optimum parametre değerleri 
kullanılarak büyük çaplı bir problem için çözülmüştür. Belirlenen problemde 
boyutları 35x15 br olan bir ana levhadan 15 adet kare parça kesimi dikkate 
alınmıştır. Kesilecek kare parçaların boyutları 5x5 br’dir. Bu sabit değerler dikkate 
alındığında büyük örnek çapı probleminde arta kalan alandan kesilebilecek 
dairenin yarıçapını maksimum yapmak hedeflenmiştir. 

 
Parametre değerleri; 
Mutasyon oranı: 0,6 
Popülasyon büyüklüğü: 30 
Jenerasyon sayısı:500 
 
Elitizm oranı:0,033 olarak sezgisel algoritma çalıştırıldığında Şekil 4.’de ki 

yerleşim şekli ve jenerasyon sayısı arttıkça uyum fonksiyon değerindeki değişim 
grafiği verilmiştir.  
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Şekil 4. Büyük Örnek Çaplı Problemin Yerleşim Planı 

 
Çözüm aranan problem için toplamda 32 adet karar değişkeni 

bulunmaktadır. Bu karar değişkenlerini 15 adet parçanın (x,y) koordinatları ve arta 
kalan alandan kesilecek dairenin (x,y) koordinatları oluşturmaktadır. Genetik 
algoritma sonucunda Çizelge 4.27.’de verilen karar değişken değerleri 
görülmektedir. Sezgisel algoritma sonucunda arta kalan alandan kesilebilecek en 
büyü dairenin yarıçap değeri 4,91 br olarak bulunmuştur. Büyük çaplı problemin 
çözüm süresi ise yaklaşık 5 saat sürmüştür. 

 
Sonuçlar ve Öneriler 

Analitik çözüm sürelerinin büyük çaplı problemlerde oldukça uzun sürmesi 
çalışmada sezgisel yöntemlerin kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Optimum çözümü 
bulunan bu matematiksel model amaç ve kısıtlarından yola çıkarak meta sezgisel 
yöntemi için genetik algoritma yaklaşımı geliştirilmiştir. Meta sezgisel yöntem 
analitik yöntemin uygulandığı test problemlerine uygulanarak çözüm süreleri ve 
amaç fonksiyon değerleri kıyaslanmıştır. Sezgisel yöntemin süre olarak analitik 
yöntemden daha iyi olması ve amaç fonksiyon değerlerine 0,055 bağıl hata oranı 
ile yaklaşması sezgisel yöntemin başarısını ortaya koymaktadır. 

Sezgisel yöntemde kullanılacak parametrelerin optimum değerlerinin 
analizleri yapılarak sezgisel yöntemin çözüm sürelerinin kısaltılması ve optimum 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2015 Cilt: 33-5 
 

133 

amaç fonksiyon değerlerine yakın sonuçlar elde edilmesi sağlanmıştır. Yapılan 
denemelerde mutasyon oranı 0,4, 0,6, 0,8 ve 0,95 ve popülasyon büyüklükleri ise 
10, 20, 30, 40, 50 olarak belirlenmiştir. Toplamda 100 adet deneme yapılarak 
sonuçlar değerlendirilmiştir. Optimum mutasyon parametre değeri bu çalışmada 
0,6 ve optimum popülasyon büyüklüğü 30 olarak belirlenmiştir.  

Analitik çözümün büyük örnek çaplı problemde uygulanamamasından 
dolayı optimum parametrelerin belirlenmesinden sonra genetik algoritma yöntemi 
kullanılarak 15 parçalık bir problemin çözümü yapılmıştır. Belirlenen problemde 
boyutları 35x15 br olan bir ana levhadan 15 adet kare parça kesimi dikkate 
alınmıştır. Kesilecek kare parçaların boyutları 5x5 br’dir. Uyum fonksiyon değeri 
yaklaşık beş saat süren çözüm süresinden sonra 4,91 br olarak hesaplanmıştır. 
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