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Özet 

Bu çalışmada, paleoendemik olan boya çiçeği (Neotchihatchewia İsatidea) bitkisinin yaprak ve çiçeklerinde; 

indirgenmiş glutatyon (GSH), yükseltgenmiş glutatyon (GSSG) ile A vitamini, E vitamini, β-karoten, C 

vitamini, tiamin klorür (B1 vitamini), riboflavin (B2 vitamini), nikotinik asit (B3 vitamini), pridoksin klorür (B6 

vitamini) ve folik asit (B9 vitamini) vitaminlerinin miktarları Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)  

ile belirlendi.  Boya çiçeği bitkisinin yapraklarındaki GSH, GSSG, A, E, β-karoten, C vitamini, B1, B2, B3, B6 

ve B9 vitaminlerinin miktarları sırası ile 1867,82±50,95 g/g; 306,77±19,81 g/g; 0,59±0,09 g/g; 0,46±0,08 

g/g; 2,13±0,55 g/g; 282,86±9,24 g/g; 98,91±11,68 g/g; 20,19±3,44 g/g; 24,28±3,15 g/g; 97,21±11,68 

g/g; 7,28±1,80 g/g olduğu gözlendi.  Aynı bitkinin çiçeklerindeki GSH, GSSG, A, E, β-karoten, likopen, C 

vitamini, B1, B2, B3, B6 ve B9 vitaminlerinin miktarlarının sırası ile 2010,93±25,01 g/g; 474,64±30,64 g/g; 

1,75±0,39 g/g; 3,96±0,41 g/g; 14,67±2,09 g/g; 0,42±0.08 g/g; 194,72±8,09 g/g; 52,30±6,38 g/g; 

10,54±2,05 g/g;  27,64±4,48 g/g;  98,91±10,18 g/g; 10,37±3,17 g/g olduğu tespit edildi. Elde edilen bu 

verilerden, bu bitkinin yaprak ve çiçeklerinin GSH, C vitamini, B1 ve B6 vitaminleri açısından iyi bir kaynak 

olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler : Boya çiçeği (Neotchihatchewia isatidea), glutatyon, vitaminler  

Investigation of the Amounts of Glutathione and Vitamins in 

Neotchihatchewia isatidea Plant 

Abstract 

In this study, the amounts of reduced form glutathione (GSH), oxidized form glutathione (GSSG) and vitamin A, 

vitamin E, Beta-carotene, vitamin C, thiamine hydrochloride (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), nicotinic 

acid (vitamin B3), pyridoxine hydrochloride (vitamin B6) and folic acid (vitamin B9) in leaf and flowers of 

which have been endemic Neotchihatchewia İsatidea   sample were determined by using High Performance 

Liquid Chromatography.  The amount of GSH, GSSG and vitamin A, vitamin E, β-carotene, vitamin C, vitamin 

B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6 and vitamin B9 in leafs of Neotchihatchewia İsatidea were obtained to 

be 1867,82±50,95 g/g; 306,77±19,81 g/g; 0,59±0,09 g/g; 0,46±0,08 g/g; 2,13±0,55 g/g; 282,86±9,24 

g/g; 98,91±11,68 g/g; 20,19±3,44 g/g; 24,28±3,15 g/g; 97,21±11,68 g/g; 7,28±1,80 g/g
 
respectively. The 

amount of GSH, GSSG and vitamin A, vitamin E, β-carotene, lycopene, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, 

vitamin B3, vitamin B6 and vitamin B9 in flowers of same plants  2010,93±25,01 g/g; 474,64±30,64 g/g; 

1,75±0,39 g/g; 3,96±0,41 g/g; 14,67±2,09 g/g; 0,42±0.08 g/g;  194,72±8,09 g/g; 52,30±6,38 g/g; 

10,54±2,05 g/g; 27,64±4,48 g/g; 98,91±10,18 g/g; 10,37±3,17 g/g respectively. It may be concluded from 

the results that, the flowers and leavies of this plant (Neotchihatchewia İsatidea) reaches in terms of amount of 

GSH, vitamin C, vitamin B1 and vitamin B6. 

Key words : Neotchihatchewia isatidea,   glutathione, vitamins  
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1. Giriş 

 

Neotchihatchewia cinsi Brassicaceae 

familyasına ait Türkiye’ye özgü monotipik bir 

cinstir. Neotchihatchewia isatidea ilk örnek 

Tchichatscheff tarafından Erzincan’dan 

toplanmış ve Boissier tarafından Tchihatchewia 

isatidea adıyla yayımlanmıştır [1]. Bununla 

birlikte Tchihatchewia cins adı daha önce fosil 

bir bitki için kullanılmıştır [2]. Neotchihatchewia 

isatidea (Boya çiçeği) türünün Giresun, 

Gümüşhane, Sivas, Tunceli, Elazığ, Erzurum ve 

Kars bölgelerinde yayılış gösterdiği tespit 

edilmiştir [3]. 

Bu bitkinin çiçekleri Divriği (Sivas)’de 

boyar madde olarak kullanılmaktadır [4]. 

Değişik yerlerde bitkinin başka bir kullanım 

şekline rastlanmamıştır. Endemik olan bu 

Neotchihatchewia isatidea (Boya çiçeği) bitkisi 

[5] ile ilgili literatür taramasında vitaminler ve 

glutatyon ile ilgili çalışma bulunamamıştır. Bu 

çalışmada paleoendemik olan boya çiçeği 

bitkisinin yaprak ve çiçeklerinde indirgenmiş 

glutatyon (GSH), yükseltgenmiş glutatyon 

(GSSG), A vitamini, E vitamini, β-karoten, C 

vitamini ile tiamin klorür (B1 vitamini), 

riboflavin (B2 vitamini), nikotinik asit (B3 

vitamini), pridoksin klorür (B6 vitamini) ve folik 

asit (B9 vitamini)  miktarlarını belirlemek ve 

bitki hakkında literatür bilgisine katkıda 

bulunmak amaçlanmıştır. 
 

2. Materyal ve Metot 

 

Bu çalışmada Elazığ yöresinde yetişen 

Neotchihatchewia isatidea (Boya çiçeği) 

bitkisinin yaprak ve çiçekleri kullanıldı. Bitkinin 

Fırat Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik 

Anabilim dalında tür teşhisi yapıldı. 

A, E vitamini, β-karoten ve likopen 

miktarlarının belirlenebilmesi için; boya çiçeği 

bitkisinin yaprak ve çiçekleri ayrı ayrı 

homojenizatörde iyice parçalandı. Parçalanan 

örneklerden yaklaşık 0,5’şer gram tartılarak 

polietilen tüplere alındı. Her bir tüp üzerine 4 

mL etil alkol ilave edilerek vortekslendi. Daha 

sonra bu karışım 3500 devirde 3 dakika santrifüj 

edildi. Ardından örnekler üzerine 0.3 mL n-

hekzan ilave edilerek çalkalandı. Böylece A, E 

vitamini, β-karoten ve likopen n-hekzan fazına 

ekstrakte edilmiş oldu. Bu ekstraksiyon işleminin 

iki kez tekrarı ile elde edilen n-hekzan 

ekstraktları birleştirilip azot gazı altında 

kuruyuncaya kadar buharlaştırılarak 

uzaklaştırıldı. Tüpteki kalıntı 100 µL metanolle 

çözülerek HPLC’de analize hazır hale getirildi. 

A ve E vitamini ile β-karotenin tayinlerinde 

Supelcosil LC-18 kolonu (25 cm x 4.6 mm x 5.0 

µm) ve metanol: su (98:2 v/v) karışımından 

oluşmuş mobil faz kullanıldı. Mobil fazın akış 

hızı 0.7 mL/dk olarak ayarlandı. E vitamini 296 

nm, A vitamini 326 nm, β-karoten 465 nm ve 

likopen ise  472 nm’de tayin edildi [6-7]. 

Materyallerdeki GSH, GSSG, C ve B 

vitaminlerinin miktarlarının belirlenmesi için; 

homojenizatörde iyice parçalanan boya çiçeği 

bitkisinin yaprak ve çiçek örneklerinden yaklaşık 

0,5 gram tartılarak polietilen tüplere alındı.  Her 

bir tüp üzerine 1 mL 0,5 M HClO4 ilave edilerek 

karıştırıldı. Daha sonra bu örneklere 4 mL saf su 

ilave edilerek tekrar karıştırıldı ve 4500 rpm de 

15 dakika santrifüjlenip asıltı partiküller 

çöktürüldü. GSH ve GSSG miktarlarını 

belirlemek için santrifüjlenen süzüntünün üst 

kısmından 20 L alınarak HPLC’ye enjekte 

edildi. HPLC’de SGE SGE Walkosil II 5Cl8 RS 

(15 cm uzunluk x 4.6 mm iç çap x 5 µm partikül 

büyüklüğü ve 120 Å por büyüklüğü) kolonu ve 

hareketli faz olarak da çözücüsü % 0,1 H3PO4 

olan 50 mM’lık NaClO4 çözeltisi kullanıldı. 

Hareketli fazın akış hızı: 0,7 mL/dk ayarlanarak 

215 nm’de 7. dk’da GSH ve 14.dk’da ise GSSG 

tayin edildi [8].  C vitaminin tayini için ise yine 

santrifüjlenmiş süzüntünün üst kısmından 20 l 

alınarak HPLC’ye enjekte edildi. HPLC’de 

hareketli faz: 3,7 mM KH2PO4 (pH: 4, H3PO4 

ile) Akış hızı:1 mL/dk. Dalgaboyu: 245 nm’de 

C18 kolonu kullanılarak C vitamini tayin edildi 

[9]. 

B vitaminlerini tayin etmek için Glutatyon 

ve C vitamini analizleri için hazırlanmış 

süzüntünün üst kısmından 20 L alınarak HPLC’ 

ye enjeksiyon yapıldı. Burada hareketli faz 

olarak 5 mM heptanosülfonik asidin sodyum 

tuzu metanolde çözünerek 250 mL‘lik A 

çözeltisi ile % 0,1 trietilamin’in 750 mL‘lik B 

sulu çözeltileri hazırlandı. Daha sonra A ve B 

çözeltileri 25:75 hacim oranında karıştırıldı, 

karışımın pH’ı fosforik asitle 2,8’e ayarlanarak 

kullanıldı. Hareketli fazın akış hızı 0,7 mL/dk’ya 

ayarlanarak C18-DB kolon (15 cm uzunluk x 4,6 
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mm iç çapı x 5 μm partikül büyüklüğü) ‘un da 

B1, B2 ve B3 vitamini 260 nm’de, B6 vitamini 

ile folik asit 290 nm dalga boyunda tayin edildi 

[10, 11]. Yukarıda belirtilen şartlarda her bir 

vitamine ait alıkonma süreleri ise; B1 vitamini 

için 5,4 dk, B2 vitamini için 10 dk, B3 vitamini 

için 2,3 dk, B6 vitamini için 3,3 dk ve B9 

vitamini için ise 7 dk olarak belirlendi. Bu 

alıkonma süreleri HPLC kolonu ile hareketli 

fazın akış hızına göre değişiklik gösterebilir. 

Çalışmada kullanılan tüm kimyasallar 

analitik saflıkta olup Merck firmasından temin 

edilmiş ve tüm analizlerde bidistile su 

kullanılmıştır. 

Analizler üç farklı örnek üzerinden paralel 

yürütülmüş ve verilerin aritmetik ortalaması ile 

standart sapması hesaplanmıştır.  

 

3. Bulgular 

Tablo 1.  Aspir örneklerinin gövde, yaprak ve 

çiçeklerindeki GSH,  GSSG ile A, C, E vitamini ve β-

karoten miktarları 

 
Parametreler Yaprak Çiçek 

GSH(µg/g) 1867,82 ± 50,95 2010,93 ± 25,01 

GSSG (µg/g) 306,77 ± 19,81 474,64 ± 30,64 

A vitamini (µg/g) 0,59 ± 0,09 1,75 ± 0,39 

E vitamini (µg/g) 0,46 ± 0,08 3,96 ± 0,41 

Beta-karoten  (µg/g) 2,13 ± 0,55 14,67 ± 2,09 

Likopen(µg/g) - 0,42 ± 0.08 

C vitamini (µg/g) 282,86 ± 9,24 194,72 ± 8,09 

B1 vitamini (µg/g) 98,91 ± 11,6 52,30 ± 6,38 

B2 vitamini (µg/g) 20,19 ± 3,44 10,54 ± 2,05 

B3 vitamini (µg/g) 24,28 ± 3,15 27,64 ± 4,48 

B6 vitamini (µg/g) 97,21 ± 11,68 98,91 ± 10,18 

Folik asit (µg/g) 7,28 ± 1,80 10,37 ± 3,17 

 

4. Tartışma 

     

Glutatyon hücreler için gerekli olup; beyin 

kalp bağışıklık sistemi hücreleri, böbrekler, göz, 

karaciğer, akciğer ve deri dokularını oksidatif 

hasara karşı korur ve yaşlanmayı geciktirici 

etkisi vardır [12]. Hücre içi ortamın en önemli 

antioksidan molekülü olan indirgenmiş 

glutatyonun (GSH) antioksidan savunma 

sisteminde görev almaktan başka 

ksenobiyotiklerin zehirsizleştirilmesi, amino-

asitlerin transportu, proteinlerdeki sülfidril 

gruplarının indirgenmiş halde tutulması gibi 

birçok fonksiyonu vardır [13, 14]. Tablo 1’de 

görüleceği üzere bulgularımızda boya çiçeği 

bitkisinin yaprak ve çiçeklerindeki GSH 

miktarının sırasıyla (1867,82±50,95 µg/g; 

2010,93±25,01 µg/g) ve GSSG miktarların ise 

(306,77±19,81 µg/g; 474,64±30,64 µg/g) olduğu 

belirlendi. Boya çiçeğinin hem yaprak hemde 

çiçeklerdeki GSH ve GSSG miktarlarının 

istatiksel olarak farklı olduğu (p<0.05) tespit 

edildi. Aspir bitkisinin yaprak ve çiçeklerindeki 

GSH miktarının sırası ile 1203,37±81,02 µg/g; 

1192,17±64,67 g/g, GSSG miktarlarının ise 

sırası ile 358,23±53,67 g/g ile 148,60±46,65 

g/g olduğu belirtilmektedir [15]. Bulgularımıza 

göre boya çiçeği bitkisinin yaprak ve 

çiçeklerindeki GSH miktarlarının aspir bitkisinin 

yaprak ve çiçeklerindeki GSH miktarından daha 

yüksek olduğu,  GSSG miktarlarının yapraklarda 

düşük, çiçeklerde ise daha fazla olduğu bulundu. 

Bilindiği gibi glutatyon serbest radikaller ve 

peroksitlerle reaksiyona girerek hücreleri 

oksidatif hasara karşı korumaktadır [16, 17].  

E vitamininin önemli bir özelliği ise 

antioksidan etkinliğinin olması nedeni ile 

peroksitleri ve oksijen radikallerini nötralize 

etmesidir [18]. Boya çiçeği bitkisin yaprak ve 

çiçeklerindeki E vitamini miktarının sırası ile 

(0,46±0,08 µg/g ve 3,96±0,41 µg/g) olduğu 

belirlendi (Tablo 1).  

A vitamini ise büyüme, cilt gelişimi, görme 

fonksiyonları, üreme, kemik büyümesi, hücre 

bölünmesi ve farklılaşması ile enfeksiyonlara 

karşı vücut direncinin artırılmasında görev alır, 

ayrıca bağışıklık sistemini de güçlendirir [19]. β-

karoten ise A vitamini öncülü olma özelliği 

yanında, biyolojik önemi lipit antioksidanı 

olması ve özellikle singlet oksijen olmak üzere 

serbest radikalleri temizleme özelliğine de sahip 

olmasıdır [20, 21]. Bulgularımızda boya çiçeği 

bitkisinin yaprak ve çiçeklerinde oldukça az 

miktarda A vitamini (0,59±0,09 µg/g ve 

1,75±0,39 µg/g) içerdiği tespit edildi. Yapılan bir 

araştırmada kuşburnunun 12,80-37,90 µg/g 

arasında β-karoten ihtiva ettiği belirtilmektedir 

[22]. Bulgularımızda ise boya çiçeğinin β-

karoten miktarının (2,13±0,55 µg/g), 

çiçeklerdeki β-karoten miktarının (14,67±2,09 

µg/g) kuşburnundaki değere yakın olduğu 

görülmektedir (Tablo 1).  

Bulgularımızda ise likopen sadece boya 

çiçeği bitkisinin çiçeklerinde  (0,42±0,08 µg/g) 

bulunmuştur. Karotenoidlerin önemli bir türevi 
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de kırmızı rengi veren likopendir [23]. Likopen 

provitamin A aktivitesi göstermez. In vitro 

koşullarda likopen karotenoidler arasında en 

güçlü antioksidan olup daha büyük radikal 

toplama aktivitesine sahiptir [24]. Domatesteki 

likopen miktarının yaklaşık ortalama 63,60 µg/g, 

karpuzda 48,80 µg/g kayısıda ise 0,10 µg/g yaş 

ağırlıkta olduğu belirtilmektedir [25-27]. Boya 

çiçeği bitkisinin çiçeğindeki likopen 

literatürlerde verilen ortalama değerlerden 

sadece kayısıdan yüksek diğer meyvelerden ise 

oldukça düşük olduğu belirlenmiştir.  

Likopen ile ilgili yapılan araştırmalarda; 

likopenin kardiyovasküler hastalıklar, kemik, 

deri ve göz sağlığı üzerine etkili olduğunu ve 

kanseri önleyici etkisi bulunduğunu ayrıca 

antioksidan özelliği nedeniyle yaşlanma sürecini 

yavaşlattığı rapor edilmiştir [23, 28-30]. 

Aynı şekilde C vitamini güçlü indirgeyici 

aktiviteye sahip olduğundan aynı zamanda güçlü 

bir antioksidandır. Süperoksit ve hidroksil 

radikali ile kolayca reaksiyona girerek onların 

inaktive edilmesinde rol oynar [31, 32]. C 

vitamini açısından zengin kaynaklar olarak kabul 

edilen sivri biber 1000 μg/g, karalâhana 940 

μg/g, karnabaharda 800 μg/g, kadar C vitamini 

olduğu belirtilmektedir [33]. Tablo 1’de 

görüleceği gibi bulgularımızda bitkinin yaprak 

ve çiçeklerindeki C vitamininin (282,86±9,24 

µg/g ve 194,72±8,09 µg/g) orta zenginlikte 

kaynaklar arasında sayılabilir.   

Bilindiği gibi B1, B2, B3 ve B5 vitaminleri 

enerji metabolizmasında görev alırken, B9 

vitamini kan yapımında görev almaktadır. 

Kısacası B1 vitamini karbonhidratların glukoza 

dönüşmesinde etkili olup, sağlıklı bir sinir 

sistemi için gereklidir. Kalp ve sindirim sistemi 

kasları’nın korunmasında rol alır. B2 vitamini ise 

karbonhidrat, protein ve yağların enerjiye 

dönüştürülmesinde görev alır ve kataraktı önler. 

B3 vitamini, besinlerden enerji elde edilmesinde 

rol oynar ve pellegrayı önler, ayrıca kan 

dolaşımını düzenler. B6 vitamini de protein ve 

karbonhidrat metabolizmasında görev alır. 

Sağlıklı sinir sistemi için gerekli olup, kırmızı 

kan hücrelerinin oluşumunda rol oynar. B9 

vitamini, B6 vitamininde olduğu gibi kırmızı kan 

hücrelerinin oluşumu için gereklidir. Sağlıklı 

cenin gelişimi B9 vitaminine bağlı olduğundan 

hamilelik öncesi ve sırasında vücudun bu 

vitaminden yeteri kadarına sahip olmasını 

sağlamak gerekir [33, 34]. Bulgularımızda Boya 

çiçeği bitkisinin yaprak ve çiçeklerindeki B1 

vitamini (98,91±11,68 µg/g; 52,30±6,38 g/g), 

B2 vitamini (20,19±3,44 µg/g; 10,54±2,05 g/g) 

açısından zengin olduğu, B3 vitamini 

(24,28±3,15 µg/g; 27,64±4,48 g/g) ile B6 

vitamini (97,21±11,68 µg/g; 98,91±10,18 g/g) 

açısından normal, B9 vitamini (7,28±1,80 µg/g; 

10,37±3,17 g/g) açısından ise fakir olduğu 

belirlendi. 

Sonuç olarak, Boya çiçeği bitkisi 

yapraklarının B3, B6 ve B9 vitaminleri ile GSH 

ve GSSG açısından oldukça zengin olduğu 

söylenebilir. Boya çiçeği bitkisinin bu 

özelliklerinin tespit edilmesiyle, paleoendemik 

olan bu bitkinin suda çözünen ve çözünmeyen 

biyoaktif bileşiklerinin daha iyi tanınacağı, 

araştırıcıların bu konuya olan ilgisinin artacağı 

ve literatür bilgisine katkı sağlayacağı 

kanısındayız. 
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Özet 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi farklı agroekolojik şartları nedeni ile üç alt bölgeye ayrılmaktadır. Kilis’ten 

başlayıp Mardin ili sınırlarına kadar Suriye sınırı boyunca uzanan alan 1. alt bölge, Adıyaman ilinden başlayıp 

Siirt ili sınırlarına kadar uzanan ve Karacadağın eteğini kapsayan alan 2. alt bölge, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinin Doğu Anadolu Bölgesi sınırını kapsayan kuzey kesim (Diyarbakır, Bingöl ve Elazığ sınırı) ise 3. alt 

bölge olarak belirlenmiştir. Farklı coğrafik özelliklere sahip bu üç alt bölgenin yazlık arpa yetiştiriciliği 

açısından önemini ortaya çıkarmak ve ileri kademedeki yemlik arpa genotiplerinin bu çevrelerdeki uyumlarını 

görmek için bu çalışma yürütülmüştür. Çalışmada 20 adet ICARDA orijinli yazlık arpa hattı ile birlikte 5 çeşit 

standart olarak kullanılmıştır. Denemeler, 2010-2011 yetiştirme sezonunda, tesadüf blokları deneme desenine 

göre dört tekrarlamalı, yağışa dayalı şartlarda ve 3 lokasyonda yürütülmüştür.  Çalışmada; tane verimi, verimi 

etkileyen morfolojik karakterler (başaklanma süresi ve bitki boyu) ve bazı kalite kriterleri (hektolitre ağırlığı, bin 

tane ağırlığı, protein ve nişasta oranları)  incelenmiştir. Yapılan birleşik analizde, incelenen özellikler 

bakımından genotip, lokasyon ve genotip x lokasyon interaksiyonunda % 1 ve % 5 düzeyinde önemli farklılıklar 

belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, verim ve morfolojik karakterler bakımından 2. alt bölge, kalite kriterleri 

bakımından ise 1. alt bölge ön plana çıkmıştır. Araştırmada kullanılan genotiplerin kalite kriterleri ve verim 

bakımından alt bölgelerdeki uyumları değişim göstermiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre yurt 

dışından getirilen ileri kademedeki arpa genotiplerinin farklı coğrafik özelliklere sahip bu üç alt bölge için farklı 

genotiplerin tescil ettirilmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi arpa yetiştiriciliği açısından faydalı olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yazlık Arpa,  Genotip x Çevre, Verim, Kalite, GAP.  

Examination of Yield and Quality Parameters of Some Advenced Spring 

Barley Genotypes in Different Environmental Conditions 

Abstract 

Southeastern Anatolia Region, because of the three sub-regions, are divided into different agroecological 

conditions. The sub-regions are determined as follows; 1 sub-regional, begins of Kilis from the Syrian border, 

extend along the borders and ends of Mardin. 2. sub-regional, begining from Adiyaman, covering of Karacadağ 

skirt, and extend to the borders of Siirt.  3 sub-region, Southeastern Anatolia Region (Diyarbakir, Bingol and 

Elazig border), cutting northern boundary of East Anatolia. This study was caried out Three different 

geographical features that reveal the importance of the sub-region in terms of spring barley breeding and to view 

of advanced manger and spring barley genotypes in adaptation to those environments. For this purpose in this 

study, were used 20 advenced barley genotypes which brought from ICARDA and five varieties. Trials, were 

conducted in three locations based on rainfall conditions with four replications  as randomized complete block 

design in 2010-2011 breeding season. In this study, were investigated in grain yield, the morphology characters 

that affect yield (heading time and plant height) and some quality criteria (hectolitre weight, thousand grain 

weight, protein content, rate of starch, moisture). The combined analysis, in terms of examined   facilities, the 

genotypes, location and genotype x location interaction were determined significant differences in the level of 

1% and 5%. According to the results of this analysis, in terms of yield and morphological characters 2. sub-

region  , in terms of quality criteria 1. sub-region, came to the fore. Advanced levels of genotypes showed 

change to adaptation in sub-regions in terms of quality and efficiency criteria. According to the results of this 

investigation some barley genotypes which were brought from abroad to be registered for these three sub-regions 

with different geographical features will be useful for the Southeastern Anatolia Region. 

Key words : Spring Barley, Genotype x  Environment, Yield, Quality, GAP. 
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1. Giriş 

 

Dünya ve ülkemizde nüfusun hızla artması 

nedeni ile tahıllar insan beslenmesinde önemli 

bir yer tutmaktadır. Ülkemizde arpa direk insan 

beslenmesinde kullanılmasa da hayvan besleme 

açısından son derece önemli bir bitkidir. Arpa, 

hayvansal protein üretimi, un ve çeşitli sanayi 

kuruluşları ile insan beslenmesinde kullanılan 

önemli bir hammadde olmasının yanı sıra tuza 

karşı dayanıklı olması buğdaya göre daha 

erkenci olması nedeniyle düşük ve düzensiz 

yağış alan yerler için önemli bir kültür bitkisidir.   

Ülkemizin arpa ekim alanı yaklaşık 2.7 

milyon hektar olup, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nin payı %16.3 civarındadır. Güneydoğu 

Anadolu Bölgesinde arpa yetiştiriciliği %48 ile 

en fazla Şanlıurfa ilimizde gerçekleşirken, %11. 

2 ile Diyarbakır ikinci sırada, %9 ile Adıyaman 

3. sırada yer almakta, bu sırayı Mardin, Malatya 

ve Gaziantep illerimiz takip etmektedir. Arpa 

başak yapısı itibarı ile iki sıralı ve altı sıralı, 

kullanım alanına göre ise yemlik ve maltlık 

olarak ikiye ayrılmaktadır.  Bölgede 

yetiştiriciliği yapılan arpanın %92’sini yemlik 

arpa oluştururken %8’ini maltlık arpa 

oluşturmaktadır. Bölgede yetiştiriciliği yapılan 

maltlık arpanın büyük çoğunluğu Adıyaman 

ilinde diğer kısmı ise Şanlıurfa ilinde 

yapılmaktadır [3]. 

Ülkemizde diğer tahıllarda olduğu gibi 

arpanın da ana ürünü tanesidir. Tane ürününün 

dışındaki yaş ve kuru sapları da ekonomik önem 

taşısa da, Türkiye’de tahıllarda ürün ve verim 

konu olunca esas olarak tane ürünü ve verimi 

kabul edilmektedir [11]. Diğer tahıllarda ve 

arpada, artan nüfusumuzun temel besin ve 

hayvanlarımızın yem tüketiminin, endüstrinin 

ihtiyaçlarının karşılanması ve dışsatım 

yapabilmemiz için üretimimizin iklim 

koşullarından fazla dalgalanmayacak biçimde 

düzenli olarak arttırılması gerekmektedir [19]. 

Birçok ıslah programının asıl ve en önemli 

hedefi birim alandan elde edilecek ürün 

miktarının ve kalitesinin artırılmasına yöneliktir. 

Verim açısından yapılan seleksiyon 

çalışmalarında hatların doğrudan verimlerine 

göre karşılaştırma yapılabildiği gibi, verime 

etkili olan unsurlar incelenerek dolaylı olarak da 

seleksiyon yapılabilmektedir [12]. 

Bölgedeki hayvancılık potansiyelinin 

yüksek olması ve gün geçtikçe daha da gelişmesi 

arpa kesif yem açığını beraberinde getirmektedir. 

Bu nedenle kaliteli, verimi yüksek aynı zamanda 

hastalıklara dayanıklı ve bölge ekolojisine uygun 

çeşitlerin geliştirilmesi veya ülke genelinde 

geliştirilmiş yazlık arpa genotiplerinin 

adaptasyon kabiliyetlerinin denenmesi faydalı 

olacaktır. 

Diyarbakır koşullarında bazı arpa 

çeşitlerinde tane verimi ile bazı çevre faktörleri 

arasındaki ilişkinin incelendiği bir araştırmada, 

arpa tane veriminin yıllık yağış miktarı ile çok 

önemli ilişkisinin olduğu; bu nedenle yıllık yağış 

miktarındaki değişimden genotiplerin tane 

verimi özelliği bakımından etkilenme 

derecesinin tespit edilmesinin bölgede arpa 

tarımı için önem arz ettiği bildirilmektedir [2].  

Genel olarak bütün bitkilerde olduğu gibi 

arpa bitkisinde de çeşitlerin farklı çevrelerdeki 

performansları değişiklik göstermektedir. Kısa 

mesafeler arasında bile büyük çevre farklılığı 

bulunan ülkemizde; değişebilen ortamlarda aynı 

performansı sürdürebilen çeşitler arzu edilmekte 

ve bunlar stabil çeşit olarak adlandırılmaktadır. 

Ekonomik önemi olan ürünlerin yetiştirildiği 

bölgelerde çevresel değişimlere karşı stabil 

çeşitlerin yetiştirilmesi gerekmektedir [12]. 

Geniş alanlarda yetiştirilen arpa gibi 

bitkilerde bütün çevre koşullarına uygun, diğer 

bir deyişle çevre varyasyonundan en az etkilenen 

genotiplerin belirlenmesi oldukça önemlidir. 

Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde Diyarbakır, Diyarbakır/Hani ve 

Mardin/Kızıltepe lokasyonlarında ICARDA 

orjinli bazı yazlık arpa genotipleri kullanılarak 

tane verimi ve kalite bakımından lokasyonlar 

arasında oluşan farklılıklar üzerinde 

durulmuştur. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 

coğrafik özellikleri itibarı ile tarla bitkileri 

açısından üç ayrı alt bölgeye ayrılması ve 

çiftçilerin özellikle yeni arpa çeşitlerine olan 

eğilimleri bu çalışmanın yapılmasına öncülük 

etmiştir.  
 

2. Materyal ve Metot 

 

Çalışmada, Akhisar, Sur 93, Altıkat, Şahin 

91, Vamıkhoca 98 standart çeşit ve 20 hat 

materyal olarak kullanılmıştır. Araştırmada 

kullanılan hatlar, ICARDA’nın melez 

programından elde edilmiş yazlık genotiplerdir. 
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Araştırmada kullanılan; Akhisar, Altıkat, 

Vamıkhoca çeşitleri ile 11, 13 ve 16 nolu hatlar 6 

sıralı diğer çeşit ve hatlar ise 2 sıralı başak 

yapısına sahiptir. Çalışma, 2010-2011 yetiştirme 

sezonunda, GAP Uluslararası Tarımsal 

Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

(Diyarbakır) uygulama alanı ve Hani ilçesi ile 

Mardin/ Kızıltepe lokasyonlarında tesadüf 

blokları deneme desenine göre dört tekrarlamalı 

olarak yürütülmüştür. 

Tablo 2’de görüldüğü gibi Diyarbakır ili 

uzun yıllar ortalamasında kaydedilen yağış 

miktarı 494.3 mm iken 2010-11 yetiştirme 

sezonunda 550.8 mm olmuştur. Kızıltepe 

lokasyonu uzun yıllar yağış miktarı ortalama 

252.5 mm iken 2010-11 yetiştirme sezonunda 

235.2 mm olarak kaydedilmiştir. Diyarbakır 

lokasyonunda yetiştirme sezonunu boyunca uzun 

yıllar ortalamasına kıyasla daha yüksek yağış 

kaydedilirken Kızıltepe lokasyonunda uzun yıllar 

ortalamasının altında kalmıştır. Her iki 

lokasyonda da bitkilerin çimlenmesi için ihtiyaç 

duyulan nem miktarı yeterli olmamıştır. 

Kızıltepe lokasyonunda her yıl ekim döneminde 

yağış çimlenme için yetersiz olduğundan dolayı 

sadece çimlenme için yaklaşık (70 mm) 

yağmurlama sulama ile deneme alanı 

sulanmıştır. 

 

2.1. Deneme yerlerinin toprak özellikleri  

 

Toprak Örnekleri GAP Uluslar arası 

Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü laboratuvarlaında analiz edilmiştir 

(Tablo 3).  

 

 
Tablo 1. Çeşit/Hatların pedigrileri ve geliştiren kurumların çizelgesi 

 
Çeşit  /  Hat  

No 
Hatların Pedigrisi 

Temin  

Edildiği Yer 

Başak 

Tipi 

01 Sen’S’//Roho/Delisa…ICB92-0948-40AP-0AP-5AP-0AP-00AP-8AP-0AP ICARDA 2 sıralı 

02 Zabbad//5/Sfa-02/3/RM1508/Por /WI2269/……ICB96-0555-11AP-2TR-0AP ICARDA 2 sıralı 

03 Zabbad//5/Sfa-02/3/RM1508/Por /……ICB96-0555-14AP-23TR-0AP ICARDA 2 sıralı 

04 WI2737/4/Alger/Ceres//Sıs/3/ER/APM..ICB93-1091-0AP-17AP-5TR-0AP ICARDA 2 sıralı 

05 AKHİSAR ETAE 6 sıralı 

06 Mo.b1337/WI2291//Moroc9-75……ICB93-1124-0AP-19AP-17TR-0AP ICARDA 2 sıralı 

07 DL532/Rhn-03//Alanda/Hamra…….ICB98-0200-0AP-3AP-0AP ICARDA 6 sıralı 

08 TOCTE//GOB/HUMAI10/3/………CBSW99WM00442T-B-6M-1Y-1M-0Y ICARDA 2 sıralı 

09 Weeah11//WI2291/BGS/3/ER/Apm/…ICB94-0707-0AP-8AP-0AP ICARDA 2 sıralı 

10 SUR-93 GAPUTAEM 2 sıralı 

11 Alanda//Lignee527/Arar/3/Alanda-01…ICB96-0923-0AP-43AP-0AP ICARDA 6 sıralı 

12 Lth/3/Nopal//Pro/11012-2/4/Antares//1.. ICB91-0746-9APH-0AP-0AP-6AP-0AP ICARDA 2 sıralı 

13 Sutter*2/Numar/4/Raca ‘S’ /3/AC253/….ICB94-0768-0AP-0AP-12AP-0AP.0S ICARDA 2 sıralı 

14 U.Sask.1766/Api//Cel..ICB91-0577-2AP-0TR-0AP-12AP-0AP-2AP-0AP.0S-0SD ICARDA 2 sıralı 

15 ŞAHİN-91 GAPUTAEM 2 sıralı 

16 Rhn-03//Lignee527/Aths   ICB95-0611-0AP-2AP-0AP.0S-0SD ICARDA 6 sıralı 

17 Moroc9-75//WI2291/WI2269   ICB93-1132-0AP-33AP-0AP.0S-0SD ICARDA 2 sıralı 

18 Hml-02//WI2291/Bgs   ICB83-1554-1AP-1AP-6AP-0AP-15AP-0AP.0S-0SD ICARDA 2 sıralı 

19 Morocco(From Spaın)        Sel.4-0AP.0S-0SD ICARDA 2 sıralı 

20 ALTIKAT TARM 6 sıralı 

21 ER/Apm ICARDA 2 sıralı 

22 LEO-B/CANELA//GOB96DH…CBSS96Y0070T-B-4Y-1M-0Y-0AP.0S-0SD ICARDA 2 sıralı 

23 HLLA/GOB//HLLA/3/RHODES/..   CMB93-0639-H—10Y-2Y-1M-0Y.0S-0SD ICARDA 2 sıralı 

24 Rihane-03/Eldorado        ICB93-0929-0AP-23AP-0AP.0S-0SD ICARDA 2 sıralı 

25 VAMIKHOCA ETAE 2 sıralı 
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Tablo 2.  Araştırmanın yürütüldüğü lokasyonlara ait yıllık ve uzun yıllar sıcaklık değerleri ve yağış 

miktarları[28] 

 

Aylar 

Diyarbakır Kızıltepe 

Ortalama Sıcaklık 

(0C) 

Yağış 

(mm) 

Ortalama Sıcaklık 

(0C) 

Yağış 

(mm) 

2010-11 Uzun Yıllar 2010-11 Uzun Yıllar 2010-11 Uzun Yıllar 2010-11 Uzun Yıllar 

Eylül 27.0 24.9 0.4 3.4 28.0 25.7 0 1.9 

Ekim 18.1 17.2 63.0 30.4 20.8 19.9 1.5 20.3 

Kasım 11.1 10.0 0 55.9 13.5 11.5 0 28.4 

Aralık 6.5 4.2 48.0 71.5 8.7 6.9 39.2 40.3 

Ocak 3.5 1.8 40.0 80.2 5.9 5.3 39.3 39.4 

Şubat 4.7 3.6 49.9 68.6 7.3 7.4 25.6 48.2 

Mart 9.0 8.1 46.6 62.2 11.2 11.9 13.5 27.2 

Nisan 13.0 13.8 209.0 72.1 15.5 16.6 108.7 34.6 

Mayıs 17.7 19.3 21.6 42.9 21.9 22.9 7.4 11.4 

Haziran 25.5 25.9 13.6 7.1 29.1 29.4 0 0.8 

Toplam   550.8 494.3   235.2 252.5 

 

Tablo 3. Araştırmanın yürütüldüğü lokasyonlarda saptanan bazı toprak özellikleri 

 

Lokasyon Derinlik (cm) 
Su ile 

Doyma (%) 

Toplam Tuz 

(%) 

Organik Madde 

(%) 

Kireç CaCo3 

(%) 

Fosfor P2O5 

(Kg/da) 
pH 

Diyarbakır 0-30 64 0.060 1.330 1.66 2.72 7.86 

Kızıltepe 0-30 54 0.044 1.937 1.85    14.64 7.95 

Hani 0-30 62 0.235 1.220 1.83 5.63 7.91 

 

2.2. Yöntem 

 

Denemeler tesadüf blokları deneme 

deseninde dört tekerrürlü olarak kurulmuştur. 

Deneme parselleri 1.2 x 6 = 7.2 m2 olacak 

şekilde ekim ayında deneme mibzeri ile 

ekilmiştir. Deneme alanına toplam 10 kg/da saf 

azot ve 8 kg/da fosfor  (P2O5) verilmiştir. 

Fosforun tamamı ile azotun yarısı ekimle, kalan 

azotun yarısı da sapa kalkma döneminde 

verilmiştir.  Ayrıca geniş yapraklı yabancı otlara 

karşı kimyasal mücadele yapılmıştır. Hasat 

olgunluğuna gelen parsellerde hasat, parsel 

biçerdöveri ile 6 m
2
 üzerinden yapılmıştır.  

 

2.3. İncelenen Özellikler 

 

Her parsel için Çakır [6], Kılıç ve ark. [16]’ 

nın uyguladıkları yönteme göre incelenen 

karakterler üzerinde yapılan gözlem ve ölçümler 

aşağıda açıklanmıştır. 

Başaklanma Süresi: Bitkilerin çıkış yaptığı 

gün ile her parselde %50 oranında başaklandığı 

güne kadar geçen gün sayısı hesaplanarak elde 

edilmiştir. Bitki Boyu: Bitkinin toprakla 

birleştiği yerden kılçıkların uç noktası arasındaki 

mesafe ölçülerek elde edilmiştir. Hektolitre 

Ağırlığı: 1 litre hacimdeki ürünün ağırlığı 100 ile 

çarpılarak elde edilmiştir. Bin Tane Ağırlığı: 

1000 adet danenin sayılarak tartılması ile elde 

edilmiştir. Tane verimi: 6 m2’lik parsellerin 

ağırlıkları tartılarak dekara çevrilmek sureti ile 

elde edilmiştir. Protein ve Nişasta oranı: NIT 

cihazı ile ölçülmüştür.  

Araştırmadan elde edilen verilerin varyans 

analizleri JMP 7.0 (Copyright © 2007 SAS 

Institute Inc.) paket programı kullanılarak 

yapılmış, önemli bulunan faktör ortalamaları 

Asgari Önemli Fark testi ile gruplandırılmıştır. 

bağışıklık sistemi hücreleri, böbrekler, göz, 

karaciğer, akciğer ve deri dokularını oksidatif 

hasara karşı korur 

 

3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 

Yapılan birleşik varyans analizlerinde; 

yerler ve genotipler arasında ayrıca yer x genotip 

interaksiyonunda incelenen birçok özellik 

bakımından istatistiki anlamda önemli 

(P<0.01,<0.05) farklılıklar saptanmıştır. Her bir 

özellik için lokasyonlar ortalaması üzerinden 

çeşitler arasındaki farklılıklar A.Ö.F testine göre 

değerlendirilmiştir.  
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İklime bağlı olarak sonuçları etkileyen bazı 

gözlemlere değinmek gerekirse Diyarbakır 

lokasyonunda bitki çıkışları (15 Ocak) 

gecikmiştir. Kızıltepe lokasyonunda bitkilerin 

çıkış yapabilmesi için yağmurlama sulama 

yapılmış (70 mm) ve daha sonraki periyot kurak 

geçtiği için çıkıştan sonrada yine yağmurlama 

sulama tekrar edilmiştir. Bitkinin en fazla ihtiyaç 

duyduğu ilkbahar aylarında düzenli ve uzun 

yılların üzerinde bir yağış kaydedilmiş bu da 

verimi olumlu yönde etkilemiştir. Diyarbakır 

lokasyonunda ortalama aylık sıcaklık değerleri 

hemen hemen tüm aylarda uzun yılların 

üzerinde, Kızıltepe lokasyonunda ise sonbahar 

aylarında uzun yılların üzerinde ancak ilkbahar 

aylarında uzun yılların altında olduğu 

görülmektedir. İlkbahar aylarında yağışların 

yüksek sıcaklıkların biraz daha düşük seyretmesi 

verimi olumlu yönde etkilemiştir. Hani 

lokasyonunda meteoroloji istasyonu olmadığı 

için iklim verileri alınamamıştır ancak yağış 

oranı diğer iki lokasondan fazla ve sıcaklık 

oranları da diğer lokasyonlara göre daha düşük 

olmaktadır (uzun yıllar gözlemleri ve yakın 

istasyonların verilerine göre). 

 

3.1. Başaklanma gün sayısı 

 

Denemede kullanılan arpa genotipleri 

arasında başaklanma süresi bakımından ortaya 

çıkan farklılıklara ilişkin değerler Tablo 4’ de 

verilmiştir.  
 

Tablo 4. Arpa genotiplerine ait başaklanma gün sayısı ve bitki boyuna ilişkin değerler 

 

Genotip 

Başaklanma Süresi (gün)  Bitki Boyu (cm)  

Diyarbakır Kızıltepe Hani Ortalama Diyarbakır Kızıltepe Hani Ortalama 

1 117 97 113 109 CG 119 a-d 120 bc 94 b-f 111 BD 

2 112 96 109 106 JN 101 g-ı 105 ef 83 f-h 96 JK 

3 115 100 112 109 DH 98 h-ı 95 g 75 hı 89 M 

4 116 100 114 110 BE 106 e-h 105 ef 78 hı 96 JK 

Akhisar 118 97 113 109 CF 128 a 125 ab 107 a 120 A 

6 115 94 110 106 HL 113 b-f 105 ef 83 f-h 100 IK 

7 114 94 109 105 JN 108 e-h 105 ef 86 c-h 100 IK 

8 115 95 109 106 GK 83 j 80 h 69 ı 77 N 

9 114 96 111 107 FJ 114 b-e 110 de 91 c-g 105 EI 

Sur 93 118 105 115 112 AB 121 a-c 115 cd 94 b-f 110 CF 

11 115 101 111 109 DI 114 b-e 100 fg 90 c-g 101 IJ 

12 113 92 106 104 LN 111 c-g 125 ab 93 b-f 110 CG 

13 117 97 112 108 EI 123 ab 130 a 96 a-d 116 AB 

14 113 91 108 104 KN 114 b-e 115 cd 86 c-h 105 EI 

Şahin 91 121 100 114 111 AC 125 a 120 bc 104 ab 116 AB 

16 112 99 110 107 GJ 111 c-g 130 a 90 c-g 110 CE 

17 112 95 109 105 JN 101 g-ı 110 de 80 g-ı 97 JK 

18 112 91 108 104 MN 113 b-f 115 cd 84 e-h 104 HI 

19 117 100 112 110 BE 103 f-h 105 ef 78 hı 95 KL 

Altıkat 117 102 115 111 AD 114 b-e 110 de 90 c-g 105 FI 

21 112 96 110 106 IM 91 ıj 105 ef 75 hı 90 LM 

22 114 91 109 105 JN 110 d-g 115 cd 84 e-h 103 HI 

23 113 91 107 104 N 103 f-h 125 ab 85 d-h 104 GI 

24 119 106 114 113 A 120 a-d 110 de 95 b-e 108 DH 

Vamıkhoca 117 102 112 110 BE 125 a 120 bc 98 a-c 114 AC 

Ortalama 115 A 97 C 111 B  

DK% 
2.9 

 

111 A 112 A 87 B 
 

DK% 

6.8 
AÖF(0.05) 

   

Yer :1.16** Yer :3.13** 

Genotip:2.54** Genotip:5.69** 

Yerx Genotip:4.41ÖD  Yer*Genotip: 9.86**  

*Aynı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar % 5 seviyesinde önemsizdir. 
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Yapılan birleşik varyans analizinde genotip, 

yer istatistiksel olarak %1 düzeyinde önemli, 

genotip x yer interaksiyonu ise önemsiz 

bulunmuştur. Birleştirilmiş analiz sonuçlarına 

göre başaklanma, 97 gün ile en erken Kızıltepe 

lokasyonunda, 115 gün ile en geç Diyarbakır 

lokasyonunda görülmüştür. Hani lokasyonunda 

başaklanma süresi 111 gün de tamamlanmıştır.  

Lokasyonların başaklanmaları farklı 

tarihlere denk gelmesi, ekolojiye bağlı olarak 

farklılık gösterdiğini belirten araştırıcının [6] 

çalışması ile uyum içerisindedir. Genotipler 

arasındaki farklılıklara baktığımızda başaklanma 

süresi ortalama 104 gün ile en erken 12 ve 18 

nolu genotiplerde, ortalama 113 gün ile en geç 

24 nolu genotipte görülmüştür. 

Denemede kullanılan genotiplerin standart 

çeşitlere göre daha erkenci oldukları tespit 

edilmiştir. Erkencilik Güneydoğu Anadolu 1. ve 

2. alt bölgelerinde ikinci ürün için önemli bir 

kriterdir [15]. Başaklanma gün bakımından 

genotipler arasında oluşan 9 günlük zaman farkı, 

ülkemizin farklı bölgelerinde yaptıkları 

araştırmalarda; genotipler arasında başaklanma 

süresi bakımından ortalama 7-15 gün arasında 

bir farklılık olduğunu saptayan araştırıcıların [2 , 

6, 7]  bulguları ile örtüşmektedir. Araştırmada 

kullanılan genotip ve lokasyonların ortalama 

başaklanma süreleri birbirine yakın olması 

nedeni ile yer x genotip interaksiyonu önemsiz 

bulunmuştur.  

Başaklanma süresinin tane dolum süresini 

olumsuz yönde etkilediği [25], tane doldurma 

süresinin verim ile olumlu ilişkisinin olduğu ve 

erken başaklanmanın verimi artırdığı [4] 

bildirilmiştir. Araştırmadan elde edilen 

başaklanma süresi değerleri daha önce bölgede 

yaptıkları araştırmalarda başaklanma süresinin 

105-122 gün arasında değiştiğini bildirilen [15] 

araştırıcıların bulguları ile uyum içerisindedir. 

 

3.2. Bitki boyu 

 

Denemede kullanılan arpa genotipleri 

arasında bitki boyu bakımından ortaya çıkan 

farklılıklara ilişkin değerler Tablo 4’ de 

verilmiştir. Yapılan birleşik varyans analizinde 

genotip, yer ve genotip x yer interaksiyonu 

istatistiksel olarak %1 düzeyinde önemli 

bulunmuştur.  

Birleştirilmiş analiz sonuçlarına göre en 

yüksek bitki boyu ortalama 112 cm ile Kızıltepe 

lokasyonundan elde edilirken ortalama 111 cm 

ile Diyarbakır lokasyonu da aynı grubu 

paylaşmıştır. En düşük bitki boyu ortalama 87 

cm ile Hani lokasyonundan elde edilmiştir. 

GAB’ de güneyden kuzeye doğru gidildikçe 

yağışa dayalı şartlarda bitki boyu sıcaklık 

düşmesine paralel olarak kısalmaktadır.  

Genotipler arasındaki farklılıklara 

baktığımızda bitki boyu ortalama 77 cm ile 8 

nolu genotip en kısa, ortalama 120 cm ile 

denemede standart olarak kullanılan Akhisar 

çeşidi en uzun boylu olduğu görülmüştür. Bazı 

araştırıcılar, bitki boyu çevresel faktörlerden 

etkilense de, daha çok genotipe bağlı bir özellik 

olduğunu bildirmektedirler [27]. 

Yer x genotip interaksiyonunda en kısa bitki 

boyu 69 cm ile Hani lokasyonunda 8 nolu 

genotipinden, en uzun bitki boyu ise 130 cm ile 

Kızıltepe lokasyonunda 13 ve 16 nolu 

genotiplerden elde edilmiştir. Bu araştırmadan 

elde edilen bitki boyuna ilişkin değerler farklı 

şartlarda yaptıkları çalışmalarda, bitki boyunun 

75 cm ile 122 cm arasında değiştiğini bildiren [7, 

15, 18] araştırıcıların bulguları ile uyum 

içerisinde olduğu görülmektedir.  

 Arpa üretiminde temel sorunlardan biri 

yatmadır. Yatma probleminin çözümüne yönelik 

ıslah çalışmaları aralıksız olarak sürdürülmekle 

birlikte sorun tam olarak çözülememiştir. 

Yatmaya yol açan önemli faktörlerden biri de 

bitki boyudur. Genellikle uzun boylu genotipler 

yatma eğiliminde olmasından dolayı, çeşit 

geliştirme çalışmalarında kısa boylu genotipler 

tercih edilmektedir [25]. 

 

3.3. Hektolitre ağırlığı 

 

Denemede kullanılan arpa genotipleri 

arasında hektolitre ağırlıkları bakımından ortaya 

çıkan farklılıklara ilişkin değerler Tablo 5’ de 

verilmiştir. Yapılan birleşik varyans analizinde, 

genotip ve yer x genotip interaksiyonu 

istatistiksel olarak % 1 düzeyinde önemli, yer ise 

önemsiz bulunmuştur. Birleştirilmiş analiz 

sonuçlarına göre önemli çıkmamakla birlikte 

hektolitre ağırlığı Kızıltepe ve Hani 

lokasyonlarında, 67.3 kg, Diyarbakır 

lokasyonunda ise 65 kg olarak ölçülmüştür. 

Genotipler arasındaki farklılıklara baktığımızda 
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hektolitre ağırlığı ortalama 71.2 kg ile en yüksek 

9 nolu genotipten, ortalama 64.2 kg ile en düşük 

13 nolu genotipinde belirlenmiştir. Yer x genotip 

interaksiyonunda en yüksek bin tane ağırlığı 

lokasyonunda 73 kg ile Hani lokasyonunda 9 

nolu ve Kızıltepe lokasyonunda lokasyonunda 73 

kg ile  Hani lokasyonunda 9 nolu ve Kızıltepe 

lokasyonunda 24 nolu genotiplerinden, en düşük  

63.3 kg ile Diyarbakır loksyonunda 16 nolu 

genotipinden elde edilmiştir. Yapılan bu 

çalışmada genotip ve yer x genotip 

interaksiyonunun önemli bulunması, hektolitre 

ağırlığının çeşit özelliğine, çevre faktörlerine, 

tane özelliklerine (tanede tekdüzelik, kavuz 

oranı, endosperm yapısı) bağlı olarak değiştiğini 

bildirilen araştırıcıların [13, 19] bulguları ile 

ilişkilendirilmiştir. Yapılan gözlemlerde 2 sıralı 

başak yapısına sahip genotiplerin hektolitre 

ağırlığı 6 sıralı başak yapısına sahip genotiplerin 

hektolitre ağırlıklarından daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Bu durum 6 sıralı başak 

yapısındaki danelerin 2 sıralı başak yapısına göre 

daha cılız kalmasından ileri gelmektedir. 

 

3.4. Bin Tane Ağırlığı 

 

Denemede kullanılan arpa genotipleri 

arasında bin tane ağırlıkları bakımından ortaya 

çıkan farklılıklara ilişkin değerler Tablo 5’de 

verilmiştir. Yapılan birleşik varyans analizinde 

istatistiksel olarak yer %5, genotip %1 

düzeyinde önemli yer x genotip interaksiyonu ise 

önemsiz bulunmuştur. 

 
Tablo 5. Arpa genotiplerine ait hektolitre ve bin tane ağırlığına ilişkin değerler 

 

Genotip 
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl) Bin Tane Ağırlığı (g) 

Diyarbakır Kızıltepe Hani Ortalama Diyarbakır Kızıltepe Hani Ortalama 

1 66.0 d-ı 65.6 b-e 67.0 g-k 66.4 HJ 43.1 50.0 39.4 44.2 AB 

2 66.4 d-g 66.5 d-f 66.8 g-k 66.3 HJ 39.4 46.9 41.3 42.5 BE 

3 65.5 e-ı 64.7 c-f 67.1 f-j 66.2 IK 35.6 43.8 36.9 38.7 GH 

4 69.0 a-c 65.7 a-c 69.4 bc 68.8 BC 36.9 42.5 39.4 39.6 FH 

Akhisar 65.0 f-j 64.5 e-g 65.7 j-l 65.1 LN 40.0 48.1 40.0 42.7 BD 

6 68.7 a-c 69.4 ab 68.4 c-f 68.6 BD 44.4 47.1 38.8 43.4 AC 

7 65.4 e-j 68.5 d-g 66.3 ı-k 65.8 IL 38.1 44.4 38.1 40.2 DG 

8 66.3 d-h 67.1 a 67.2 e-ı 67.8 CF 41.3 45.6 37.5 41.5 CF 

9 70.7 a 66.8 a 73.0 a 71.2 A 36.9 39.4 35.0 37.1 H 

Sur 93 67.4 b-e 68.4 b-d 69.4 bc 68.1 BE 40.6 45.6 43.1 43.1 AC 

11 64.5 g-j 66.2 g 65.6 kl 64.6 MN 35.6 42.9 37.5 38.6 GH 

12 68.0 b-c 69.2 e-g 67.5 e-ı 66.7 FI 40.0 46.9 41.9 42.9 AC 

13 64.3 g-j 68.1 e-g 64.7 lm 64.5 N 35.6 44.4 40.0 40.0 EG 

14 65.2 f-j 67.8 fg 66.3 ı-k 65.2 KN 35.6 42.5 37.5 38.5 GH 

Şahin 91 64.1 ıj 66.3 c-f 66.8 g-k 65.7 JM 39.5 48.1 41.2 42.9 AC 

16 63.3 j 66.8 c-f 63.4 m 64.2 N 36.5 41.2 35.6 37.8 GH 

17 67.7 b-d 69.4 b-e 66.5 h-k 66.9 FI 37.5 41.2 32.5 37.1 H 

18 67.7 b-d 63.4 c-f 68.5 c-e 67.4 EH 38.4 41.9 37.5 39.3 FH 

19 66.3 d-h 66.3 b-d 69.2 b-d 67.6 DG 41.7 48.1 39.9 43.2 AC 

Altıkat 64.2 h-j 67.5 c-e 64.5 lm 65.1 LN 37.2 41.9 35.6 38.2 GH 

21 67.6 b-d 67.2 b-d 68.1 cg 67.5 DG 38.9 40.6 36.1 38.5 GH 

22 69.5 ab 73.0 b-d 67.8 d-h 68.0 BE 43.7 51.1 41.3 45.4 A 

23 67.8 b-d 67.8 fg 67.8 d-h 66.6 GJ 41.2 47.5 39.6 42.8 AD 

24 67.0 c-f 66.8 a 70.4 b 69.1 B 35.3 41.9 36.3 37.8 GH 

Vamıkhoca 64.1 ıc 70.4 66.2 ı-k 64.8 LN 40.0 51.2 41.3 44.1 AB 

Ortalama 66.4 67.3 67.3 

DK %:1.3 

38.9 B 45.0 A 38.5 B 

DK% : 5.6 
AÖF(0.05) 

 Yer : 0.71ÖD Yer :2.12*.    

Genotip: 1.00**     Genotip:2.65**.   

Yer*Genotip:1.85**    Yer *Genotip:1.85ÖD 

*Aynı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar % 5 seviyesinde önemsizdir. 
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Birleştirilmiş analiz sonuçlarına göre bin 

tane ağırlığı ortalama 45gr ile Kızıltepe 

lokasyonundan en yüksek değer elde edilirken, 

Diyarbakır ve Hani lokasyonlarında 38 g ile aynı 

grupta yer almışlardır. Bin tane ağırlığı 

bakımından genotipler arasındaki farklılıklara 

baktığımızda en yüksek bin tane ağırlığı 45.4 gr 

ile 22 nolu genotipte, en düşük 37.1 gr ile 9 ve 

17 nolu genotiplerinde belirlenmiştir. Yer x 

genotip interaksiyonunda önemli olmamakla 

birlikte en yüksek bin tane ağırlığı Diyarbakır 

lokasyonunda 51.1 gr ile yine 22 nolu 

genotipinden elde edilmiştir. Bu çalışmada bin 

tane ağırlığı bakımından Diyarbakır ve Hani 

lokasyonları arasında fark çıkmazken,  Kızıltepe 

ile aralarında 6 g’lık bir fark oluşmuş ve bu 

farkın bin tane ağırlığının çevre faktörlerine 

bağlı olarak değiştiğini bildiren [4, 19] ve 

genotipler arasında görülen farkın ise bin tane 

ağırlığının genotipe göre değiştiğini bildiren [13, 

24] araştırıcıların çalışmalarını doğrulamaktadır. 

 

3.5. Tane verimi 

 

Birçok verim unsuru bileşkesidir ve 

çeşitlerin verim potansiyeli, morfolojik 

özellikleri ve fizyolojik fonksiyonları gibi 

fenotiple ilgili özellikler, genotiple ilgili 

karmaşık kantitatif özellikler ve bitkinin geliştiği 

çevre ile belirlenen bir özelliktir [22]. Tane 

verimi ile ilgili yapılan birleşik varyans 

analizinde yer, genotip ve yer x genotip 

interaksiyonu istatistiksel olarak % 1 düzeyinde 

önemli bulunmuştur (Tablo 6).  
 

Tablo 6. Arpa genotiplerine ait tane verimi, protein ve nişasta oranlarına ilişkin değerler 
 

Genotip 
Tane Verimi (kg/da)  Protein Oranı (%) Nişasta Oranı (%) 

Dyb Kztp Hani Ortalama Dyb Kztp Hani Ort. Dyb Kztp Hani Ort. 

1 563.3 ek 352.3 hı 345.6 gh 420.4 HI 13.3 14.6 11.1 13.0 EI 71.6 68.8 72.6 71.0 AB 

2 539.6 gk 342.3 hı 457.8 ce 446.6 GH 14.1 16.5 12.0 14.2 CG 70.4 69.6 72.1 70.7 AB 

3 565.4 e-k 387.9 gh 488.5 ad 480.6 DG 13.9 15.6 11.4 13.6 DH 71.0 70.3 71.7 71.0 AB 

4 590.1 cı 482.5 bd 430.9 cg 501.2 BE 14.5 17.9 12.3 14.9 AD 71.1 68.7 72.3 70.7 AB 

Akhisar 617.0 bh 482.2 bd 567.1 a 555.4 A 13.5 14.4 11.0 13.0 EI 70.9 69.9 72.2 71.0 AB 

6 721.9 a 274.4 jk 466.5 be 487.6 CG 13.9 19.0 11.9 14.9 AD 70.6 67.8 72.5 70.3 B 

7 553.5 fk 375.6 gh 448.5 cf 459.2 EH 13.4 16.5 12.3 14.1 CH 71.0 69.0 71.8 70.6 AB 

8 477.5 k 316.3 ıj 302.5 h 365.4 J 14.1 18.2 14.5 15.6 AC 69.9 67.8 59.8 65.8 CD 

9 652.5 ae 380.4 gh 456.5 ce 496.5 BF 14.3 17.3 12.7 14.8 AE 70.8 69.4 72.2 70.8 AB 

Sur 93 481.7 jk 457.1 ce 410.0 dg 449.6 GH 15.1 15.3 12.0 14.1 CG 69.7 79.8 72.3 73.9 A 

11 680.0 ac 509.0 ac 410.6 dg 533.2 AC 12.6 14.5 11.6 12.9 FI 70.6 69.5 71.3 70.5 B 

12 529.8 hk 252.5 kl 364.4 fh 382.2 IJ 14.0 13.4 13.6 13.7 DH 70.5 69.0 70.7 70.1 B 

13 706.7 ab 395.7 fh 464.7 be 522.4 AD 11.7 11.9 11.9 11.8 I 70.1 60.8 62.5 64.5 D 

14 669.0 a-d 306.5 ık 475.2 bd 483.5 DG 13.8 16.4 12.0 14.1 CH 71.3 69.2 72.2 70.9 AB 

Şahin 91 577.1 dı 523.8 ab 454.6 ce 518.5 AD 14.0 13.1 11.4 12.8 FI 70.1 71.2 72.3 71.2 AB 

16 595.9 cı 347.3 hı 430.8 cg 458.0 EH 12.9 13.9 12.1 13.0 EI 70.2 71.1 71.7 71.0 AB 

17 577.9 dı 273.3 jk 430.6 cg 427.3 HI 14.1 19.0 13.6 15.6 AC 70.8 68.3 71.7 70.3 B 

18 514.6 ık 210.5 l 383.3 eh 369.5 IJ 14.5 20.2 13.6 16.1 AB 69.9 67.0 70.9 69.3 BC 

19 567.3 ek 419.2 eg 548.9 ab 511.8 AD 12.5 13.9 11.1 12.5 GI 71.5 70.7 72.6 71.6 AB 

Altıkat 625.6 bg 453.4 cf 512.6 ac 530.5 AC 12.8 15.0 10.7 12.8 FI 71.0 69.9 72.1 71.0 AB 

21 544.6 gk 429.0 dg 455.4 ce 476.3 DG 13.7 18.0 11.7 14.5 BF 71.0 68.5 72.7 70.7 AB 

22 639.6 af 254.4 kl 369.0 fh 421.0 HI 13.8 18.1 13.8 15.2 AD 71.4 69.1 71.7 70.7 AB 

23 574.2 ej 281.3 jk 416.7 dg 424.1 HI 15.3 18.5 15.1 16.3 A 70.3 68.4 69.6 69.4 B 

24 531.1 hk 522.5 ab 304.1 h 452.6 FH 13.3 15.3 12.1 13.6 DI 71.2 70.5 72.8 71.5 AB 

Vamıkhoca 621.5 bh 542.3 a 443.3 cf 535.7 AB 12.5 13.5 10.9 12.3 HI 71.0 70.9 72.7 71.5 AB 

Ortalama 588.0 A 382.0 C 433.0 B 

DK % 

12.2 

13.7 16.0 12.3  71.6 68.8 72.6  

AÖF(0.05) 

Yer : 27.94**    
DK% :7.8 DK%:2.9 

Genotip:46.10**     

Yer*Genotip:79.87**     AÖF(0.05) : 1.80** AÖF(0.05):3.45* 

*Aynı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar % 5 seviyesinde önemsizdir. 
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Birleştirilmiş analiz sonuçlarına göre en 

yüksek tane verimi dekara ortalama 588 kg ile 

Diyarbakır lokasyonundan, en düşük ortalama 

382 kg ile Kızıltepe lokasyonundan elde 

edilmiştir. Hani lokasyonunda ise dekara 433 kg 

tane verimi alınmıştır. Lokasyonlar arasında 

ortaya çıkan bu verim farkının çevresel 

faktörlerin (sıcaklık, yağmur) farklılığından ileri 

geldiği düşünülmekte ve bu konuda yapılan 

araştırmalarda tane veriminin ekolojik çevre 

faktörlerine bağlı olarak değişebileceğini bildiren 

araştırıcıların [9 ve 17] bulguları ile uyum 

göstermektedir.  

Tane verimi bakımından genotipler 

arasındaki farklılıklara baktığımızda en yüksek 

tane verimi dekara ortalama 555 kg ile denemede 

standart olarak kullanılan Akhisar çeşidinde, en 

düşük 365.4 kg ile 8 nolu genotipte 

belirlenmiştir. En yüksek tane veriminin standart 

olarak kullanılan 6 sıralı Akhisar çeşidinden elde 

edilmesi bu çeşidin bölge şartlarına iyi adapte 

olduğunu göstermektedir. Genotipler arasında 

oluşan bu verim farkı denemede kullanılan 

genotiplerin farklı özelliklerinden ileri geldiği ve 

aynı konuya temas eden araştırıcıların [2, 13, 26] 

görüşleri ile paralellik sağlamıştır.  

Tane verimi bakımından yer x genotip 

interaksiyonu önemli bulunmuş ve en yüksek 

tane verimi dekara ortalama 721.9 kg ile 

Diyarbakır lokasyonu ve 6 nolu genotipten, en 

düşük tane verimi ise dekara ortalama 302.5 kg 

ile Hani lokasyonu ve 8 nolu genotipten elde 

edilmiştir. İnteraksiyon sonuçlarına göre 6 nolu 

genotip uygun çevre şartlarında yetiştirildiği 

takdirde verimini artırabileceği görülmektedir. 

İnteraksiyonda birçok genotipin öne çıkması ve 

standart çeşitleri geçmesi her alt bölgeye farklı 

genotiplerin yetiştirilebileceğini kanıtlamaktadır. 

Yer x genotip interaksiyonu ile ilgili çeşitlerin 

ekolojiye (iklim, toprak vb) karşı tepkilerinin 

farklı olmasından dolayı değişik bölgelerde 

farklı verim sonuçlar alınabileceği 

bildirilmektedir [12]. 

 

3.6. Protein oranı  

 

Protein oranı, yemlik arpada genellikle 

yüksek biralık arpada düşük olması istenir [29]. 

Denemede kullanılan arpa genotiplerin lokasyon 

ortalamasında en yüksek protein oranı % 16.0 ile 

Kızıltepe lokasyonundan, en düşük % 12. 3 ile 

Hani lokasyonundan elde edilmiştir. Araştırmada 

sıcaklık ile protein oranı arasında doğru bir ilişki 

görülmüştür. Sıcaklıklar güneyden kuzeye doğru 

azalmaktadır (Tablo 2). Bu sıcaklık düşmesine 

paralel olarak protein oranında da azalma 

görülmektedir (Tablo 6).  Nitekim Nisan ve 

Mayıs aylarında yağışın etkisiyle sarı olum 

dönemi daha uzun sürdüğü için tanede nişasta 

birikimi daha fazla artarken protein yüzdesinin 

düştüğünü, yağışın düşük olduğu durumlarda ise 

tanede protein oranının yükseldiğini 

bildirmektedir [8].Yapılan varyans analizinde 

protein oranı genotiplerde % 1 seviyesinde 

önemli bulunmuştur. Analiz sonuçlarına göre 

protein oranı en yüksek % 16.3 ile 23 nolu, en 

düşük % 11.8 ile 13 nolu genotipinden elde 

edilmiştir. Araştırmadan elde edilen değerlere 

göre yüksek verimli genotipler daha düşük 

protein değerlerine sahiptir ( Tablo 5). Nitekim 

protein ile tane verimi bakımından elde edilen 

bulgular, tahıllarda tane verimi ile protein oranı 

arasında genellikle olumsuz ilişki olduğu 

bildiren araştırıcıların [10, 21, 23, 24 ] bulguları 

ile paralellik göstermiştir. Protein oranlarının 

yüksek olması genotiplerin yemlik arpada 

istenen bir kriter olup özellikle araştırmada 

kullanılan yurt dışı kaynaklı genotiplerin yemlik 

olarak değerlendirilmesi açısından önemlidir.  

 

3.7. Nişasta oranı  

 

Nişasta oranı genelde yemlik arpalar için 

çok önemli bir parametre değildir. Ancak maltlık 

arpalarda özellikle mayşeleme sırasında diyastaz 

tarafından maltoz ve dekstrinlere parçalanarak 

şıra ve bira ekstraktının en büyük kısmını teşkil 

eder. Bu yüzden arpada nişasta oranı % 55-60’ın 

altında istenmez. Yapılan birleşik analizlere göre 

en yüksek nişasta oranı % 73.9 ile standart çeşit 

olarak kullanılan Sur 93 çeşidinden, en düşük 

nişasta oranı ise % 64.3 ile 13 nolu genotipten 

elde edilmiştir. Genel ortalamalara baktığımızda 

en yüksek nişasta oranı % 71.1 ile Hani 

lokasyonundan elde edilmiştir (Tablo 6). 

Diyarbakır lokasyonundan % 70.7, Kızıltepe 

lokasyonundan ise % 69.4 oranında nişasta elde 

edilmiştir. Nişasta oranını çevre şartlarına bağlı 

olarak değerlendirdiğimizde şu şekilde bir sonuç 

elde edilmiştir. Güneyden kuzeye doğru 
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gidildikçe sıcaklığın düşmesine bağlı olarak 

danedeki nişasta oranı artmıştır. Bilindiği gibi 

tane doldurma döneminde protein birikmesi 

üzerine sıcaklık etkili iken tanede nişasta 

birikmesi üzerine daha çok yüksek nem oranı 

etkilidir. Her ne kadar nişasta oranı yemlik 

arpalar için fazla önemli bir parametre olmasa da 

yurt dışından getirilen birçok genotipten, standart 

olarak kullanılan ve en yüksek nişasta oranına 

sahip Sur 93 çeşidine yakın değerler elde 

edilmiştir. 

 

4. Sonuç ve Tartışma 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çevre 

özellikleri bakımından farklılık gösteren üç alt 

bölgeye yönelik yüksek verimli ve kaliteli arpa 

çeşitlerini geliştirmek üzere 2010-2011 

vejetasyon döneminde yürütülen bu çalışma için 

1. alt bölgeyi temsilen Kızıltepe (sıcak, kurak), 

2. alt bölgeyi temsilen Diyarbakır (şartları 

optimum), 3. alt bölgeyi temsilen Hani (soğuk) 

çalışma için uygun görülmüştür. Denemede 

kullanılan standart ve ICARDA’dan temin edilen 

20 genotip üzerinde yapılan değerlendirmeye 

göre, Tablo 3 ve 4’te görüldüğü gibi hem verim 

hem de kalite yönüyle standartları geçen 

genotipler tespit edilmiştir. Bu çalışma, devam 

eden ıslah programlarında bir yıl daha 

yürütülerek her alt bölge özelliğine en iyi adapte 

olacak genotipler belirlenecek ve bu genotipler 

bu alt bölgelere yönelik tescile teklif 

edileceklerdir. Tescil edilecek yeni çeşitlerle 

birlikte alt bölgelerin arpa çeşit sorunu kısmen 

giderilmiş olacaktır. 
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Özet  

Bu çalışmada, havuz, kafes ve doğal olmak üzere üç farklı ortamda yetişen gökkuşağı alabalığı’ nın 

(Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) glikoz (GLU), kolesterol (CHOL), trigliserit (TG), toplam protein (TP), 

albümin (ALB), globülin (GLO), kreatinin (CRE), ürik asit (ÜA), üre ve kan üre nitrojeni (BUN), alanin 

aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST) gibi kan parametrelerinin karşılaştırılması yapıldı ve 

farklı yetiştirme ortamlarının bu parametreler üzerine etkileri araştırıldı. İncelenen biyokimyasal kan 

parametrelerinden GLU, CHOL, TG, TP, ALB, GLO, CRE, ÜA,  üre, BUN, ALT, AST değerlerinin yetişme 

ortamına göre istatistiksel olarak farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gökkuşağı alabalığı, Farklı yetiştirme ortamları, Kan parametreleri.  

The Comparison of Some Blood Parameters of Rainbow Trout 
(Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) in Different Rearing Habitats. 

Abstract 

In this study, the effects of different rearing systems such as natural, cage and pond on blood parameters such as 

glucose (GLU), cholesterol (CHOL), triglyceride (TG), total protein (TP), albumin (ALB) , globulin (GLO), 

creatinine (CRE), uric acid (UA), urea and blood urea nitrogen (BUN), alanine aminotransferase (ALT), 

aspartate aminotransferase (AST) of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) were compared and 

investigated the effects of different rearing systems on these parameters. Investigated biochemical blood 

parameters such as GLU, CHOL, TG, TP, ALB, GLO, CRE, ÜA, urea, BUN, ALT, AST values were 

statistically shown differences according to habitat. 

Key words: Rainbow trout, Different rearing habitats, Blood parameters. 

1.Giriş 

 

Balık yetiştiriciliği, dünyada hızla gelişen ve 

önem kazanan bir endüstri kolu haline gelmiştir. 

Bu yetiştiricilik deniz, tatlı ve acı sularda 

havuzlarda ve kafeslerde yapılmaktadır. Tatlı su 

balıkları içerisinde gökkuşağı alabalığı 

yetiştiriciliği en yaygın olarak yapılan bir balık 

türüdür. Özellikle kültür balıkçılığında 

gökkuşağı alabalığının önemi oldukça yüksektir. 

Balık kanının hematolojik ve biyokimyasal 

değişimleri ve tepkileri ile ilgili çoğu bilgi, 

kültürü yapılan balık türlerine aittir [1]. 

Balıklar, akuatik çevrenin koşullarını ve 

değişimini belirlemede biyoindikatör olarak 

kullanılmaktadır. Bu sebeple, ekosistemdeki 

değişimlere bağlı olarak balığın çeşitli 

seviyelerde bu değişimlere gösterdiği tepkilerin 

derecelerinin ve şeklinin bilinmesi 

gerekmektedir [2].  

Balık kanı, hematolojik ve biyokimyasal 

parametreler, omurgalı sucul canlıların biyolojik 

göstergeleri olduğu gibi aynı zamanda, çevresel 

ve insan kaynaklı stres faktörlerinin etkilerini ve 

ekosistem sağlığını gösterir [2, 3]. 

Balıklarda kan parametreleri ile ilgili olarak 

dünyada ve ülkemizde değişik araştırıcılar [4-21] 

tarafından yapılmış çalışmalar olmakla birlikte, 

yapılan literatür taramalarında araştırmaya konu 

olan balık türü üzerinde sistematik ve biyolojik 

çalışmaların dışında farklı ortamlardaki yaşama 

şartlarına bağlı olarak biyokimyasal kan 
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verilerini kapsayan araştırmalara 

rastlanmamıştır.  

Bu nedenle ekonomik ve besin değeri 

yüksek olan gökkuşağı alabalığı’ nın 

(Oncorhynchus mykiss) farklı ortamlarda 

yetişmesine bağlı olarak bazı kan 

parametrelerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması 

amacıyla bu araştırma yapılmıştır. 

 

2. Materyal ve Metot 

 

Çalışmada Keban ilçesinde havuz, kafes ve 

doğal olmak üzere üç farklı ortamda yetişen 

gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W.) 

örnekleri kullanıldı. Balık örnekleri ortamdan 

kepçe ve serpme ağlar ile yakalanarak canlı 

olarak Fırat Üniversitesi Keban Meslek 

Yüksekokulundaki su ürünleri laboratuarına 

getirildi. 

Havuzlarda, kafeslerde ve Fırat nehrinde 

doğal ortamda yetişen, ortalama ağırlığı 

102,6±58,1 g ve total boyu 19,9±4,1 cm olan her 

gruptan 20’şer adet olmak üzere toplam 60 adet 

sağlıklı gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus 

mykiss, W.) kullanıldı. Her gruptan alınan balık 

örneklerinin aynı büyüklükte ve ağırlıkta 

olmasına dikkat edildi. Canlı olarak laboratuvara 

getirilen balıklardan kan örnekleri alınıp 

analizleri yapıldı. Balıkların boy ölçümünde ± 1 

mm hassasiyetli boy ölçü tahtası ve ağırlıkların 

tartımında ise ± 0,2 g hassasiyetli dijital terazi 

kullanıldı. Balık örnekleri sonbahar mevsiminde 

alındı. Bu mevsimde su sıcaklıkları havuzda 14,5 

°C, kafeste 16 °C ve doğal ortamda 16 °C 

ölçüldü. 

Kan örnekleri, balıklara hafif bir anestezi 

uyguladıktan sonra, bir havlu ile kurutuldu ve 

kuyruk kısımları keskin bir bisturi ile tek bir 

darbede kesilerek kuyruk venasından (1-1.5ml) 

vakumlu-jelli biyokimyasal kan tüplerine alındı. 

Steril tüplere alınan kan örnekleri ardından 4000 

rpm’ de 10 dakika santrifüj edildi. Elde edilen 

serumlar analiz süresine kadar -20 °C’ de 

saklandı [21]. Serumların analizi, Invitro Lab 

bulunan ILab 650 Clinical Chemistry System 

(Shimatsu) marka cihaz ile yapıldı. 

Glikoz tayininde oksidaz (GOD) ve 

peroksidaz (POD) kullanılarak Trinder yöntemi 

uygulandı. Kolesterol, kolesterol esteraz yöntemi 

ile belirlendi. Trigliserit, gliserol fosfat oksidaz 

yöntemiyle ölçüldü. Toplam protein için 

serumdaki biuret kolorimetrik metodu uygulandı. 

Albümin tayininde bikromatik analiz yöntemi 

kullanıldı. Globülin ise,         globülin = toplam 

protein- albümin eşitliğiyle hesaplandı. Kreatin, 

jaffe metodu ile çalışıldı. Ürik asit ürikaz 

yöntemiyle tespit edildi. Üre üreaz (Talke 

Schubet) yöntemiyle, kan üre nitrojeni ise üre 

×0,467 = mg/dl olarak hesaplandı. IFCC 

pridoksal fosfatsız ALT aktivasyonu, IFCC 

pridoksal fosfatsız AST aktivasyonu ile 

hesaplandı [22 - 29]. 

İncelenen parametrelere ait verilerin 

ortalama ve standart sapmaları hesaplandı. 

SPSS®16.0 paket programı kullanılarak veriler 

istatistiksel olarak değerlendirildi. Gruplar arası 

farklılığın tespit edilmesi amacıyla One Way 

Anova Testi, gruplar arası önemlilik 

derecelerinin belirlenmesi amacıyla çoklu 

karşılaştırmalı Duncan Testi uygulandı. 

 

3. Bulgular  

Farklı ortamlarda yetişen (doğal, kafes ve 

havuz) gökkuşağı alabalığı’ nın (Oncorhynchus 

mykiss Walbaum, 1792) bazı kan 

parametrelerinin (GLU, CHOL, TG, TP ALB, 

GLO, CRE, ÜA, üre, BUN, AST, ALT) 

değerleri Tablo3.1 ve Tablo 3.2’ de verilmiştir. 

Glikoz  

Glikoz değeri kafeste ortalama 

330,75±19,39 (min. 131,0 - mak. 465,0) mgdL
-1

 

olarak, havuzda 116,05±6,85 (min. 76,0 - 

mak.172,0) mgdL
-1

 , doğal ortamda ise 

161,35±21,20 (min. 34,0- mak. 461,0) mgdL
-1

 

olarak bulundu (Tablo 3.1). Farklı ortamlar için 

kıyaslama yapıldığında kafeslerde yetişen 

balıkların glikoz değeri doğal ve havuzlarda 

yetişen balıklardan farklı bulundu (P<0,05). 

Doğal ve havuzlarda yetişen balıklarda ise 

istatistiksel herhangi bir fark bulunmadı 

(P>0,05). 

 

Kolesterol  

Kolesterol değeri kafeste ortalama 344,75±15,32 

(min. 216,0 – mak. 487,0) mgdL
-1

, havuzda 

285,95±13,07 (min. 200,0 – mak. 419,0) mgdL
-1

, 

doğal ortamda ise 329,00±16,75 (min. 238,0 – 

mak. 603,0) mgdL
-1

 olarak bulundu (Tablo 3.1). 

 



Farklı Ortamlarda Yetişen Gökkuşağı Alabalığı’ nın Bazı Kan Parametrelerinin Karşılaştırılması 

21 

 

Tablo 3.1. Üç farklı ortamda yetişen gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss, W.) bazı biyokimyasal  

(GLU, CHOL, TG, AST, ALT, TP) değerleri. 
 

YETİŞME 

ALANI 

GLU 

Xor±SH 

(Min.-Mak.) 

CHOL 

Xor±SH 

(Min.-Mak.) 

TG 

Xor±SH 

(Min.-Mak.) 

AST 

Xor±SH 

(Min.-Mak.) 

ALT 

Xor±SH 

(Min.-Mak.) 

TP 

Xor±SH 

(Min.-Mak.) 

DOĞAL 
161,35±21,20a 

(34,0-461,0) 

329,00±16,75a 

(238,0- 603,0) 

383,55±42,04a 

(122,0-905,0) 

698,55±57,06a 

(279,0-1404,0) 

28,40±2,19a 

(16,0-50,0) 

3,54±0,11a 

(2,7-4,4) 

KAFES 
330,75±19,39b 

(131,0-465,0) 

344,75±15,32a 

(216,0-487,0) 

841,50±62,02b 

(459,0-1455,0) 

541,35±32,11b 

(327,0-695,0) 

67,10±3,38b 

(42,0-102,0) 

5,82±0,22b 

(4,2-7,3) 

HAVUZ 
116,05±6,85a 

(76,0-172,0) 

285,95±13,07b 

(200,0-419,0) 

394,20±43,02a 

(52,0-821,0) 

586,85±19,94a,b 

(475,0-780,0) 

22,20±0,73a 

(17,0-29,0) 

3,51±0,30a 

(2,7-8,5) 

 

 
Tablo 3.2. Üç farklı ortamda yetişen gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss, W.) bazı biyokimyasal  

(ALB, GLO, CRE, ÜA, ÜRE, BUN) değerleri. 
 

YETİŞME 

ALANI 

ALB 

Xor±SH 

(Min.-Mak.) 

GLO 

Xor±SH 

(Min.-Mak.) 

CRE 

Xor±SH 

(Min.-Mak.) 

ÜA 

Xor±SH 

(Min.-Mak.) 

ÜRE 

Xor±SH 

(Min.-Mak.) 

BUN 

Xor±SH 

(Min.-Mak.) 

DOĞAL 
1,44±0,06a 

(1,1-1,9) 

2,05±0,08a 

(1,4-2,7) 

0,60±0,16a 

(0,11-2,6) 

1,10±0,15a 

(0,4-2,7) 

 7,20±0,30a 

(5,0-11,0) 

3,36 ±0,14a 

(2,3-5,1) 

KAFES 
2,26-0,08b 

(1,6-2,8)  

3,55± 0,16b 

(2,6-4,8)  

 0,82±0,04a 

(0,6-1,2)  

0,83±0,04b 

(0,5-1,3)  

6,90±0,35a 

(4,0-10,0) 

3,22±0,16a 

(1,9-4,67  

HAVUZ 
1,42-0,18a 

(1,0-4,7)  

2,05±0,14a 

(1,5-3,8) 

1,53±0,17b 

(0,3-3,4) 

0,86±0,09b 

(0,1-1,3)  

 6,45±0,18a 

(5,0-8,0) 

 3,01±0,09a 

(2,3-3,7) 

Tablo 3.1 ve 3.2’ de aynı sütunlarda aynı harfi taşıyan değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemsiz (P>0,05), farklı 

harfi taşıyanlar arasındaki fark ise önemli (P<0,05) bulunmuştur. 

Farklı ortamlar açısından karşılaştırma 

yapıldığında havuz ortamında yetişen balıkların 

kolesterol değeri doğal ve kafes ortamında 

yetişen balıklarınkinden istatistiksel olarak farklı 

bulundu (P<0,05). Doğal ve kafes ortamında 

yetişen balıkların kolesterol değeri arasında ise 

istatistiksel herhangi bir fark bulunmadı 

(P>0,05).  

 

 

Trigliserit  

Trigliserit değeri kafeste ortalama 

841,50±62,02 (min. 459,0 – mak. 1455,0) mgdL
-

1
, havuzda 394,20±43,02 (min. 52,0 – mak. 

821,0) mgdL
-1

, doğal ortamda ise 383,55±42,04 

(min. 122,0 – mak. 905,0) mgdL
-1

 olarak 

bulundu (Tablo 3.1). Farklı ortamlar açısından 

karşılaştırma yapıldığında doğal ve kafes 

ortamında yetişen balıkların ve kafes ile havuz 

ortamında yetişen balıkların trigliserit değerleri 
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istatistiksel olarak farklı bulundu (P<0,05). 

Doğal ve havuz ortamında yetişen balıkların 

kolesterol değeri arasında ise istatistiksel 

herhangi bir fark bulunmadı (P>0,05).  

 

Toplam protein  

Toplam Protein değeri kafeste ortalama 

5,82±0,22 (min. 4,2 – mak. 7,3) mgdL
-1

, havuzda 

3,51±0,30 (min. 2,7 – mak. 8,5) mgdL
-1

, doğal 

ortamda ise 3,54±0,11 (min. 2,7 – mak. 4,4) 

mgdL
-1

 olarak bulundu (Tablo 3.1). Farklı 

ortamlar açısından karşılaştırma yapıldığında 

doğal ve kafes ortamında yetişen balıkların ve 

kafes ile havuz ortamında yetişen balıkların 

toplam protein değerleri istatistiksel olarak farklı 

bulundu (P<0,05). Doğal ve havuz ortamında 

yetişen balıkların toplam protein değeri arasında 

ise istatistiksel herhangi bir fark bulunmadı 

(P>0,05). 

 

Albumin  

Albumin değeri kafeste ortalama 2,26-0,08 

(1,6-2,8)  mgdL
-1

, havuzda 1,42-0,18 (man. 1,0 – 

mak. 4,7) mgdL
-1

, doğal ortamda ise 1,44±0,06 

(min.1,1 – mak. 1,9)   mgdL
-1

 olarak bulundu 

(Tablo 3.2). Farklı ortamlar açısından 

karşılaştırma yapıldığında doğal ve kafes 

ortamında yetişen balıkların ve kafes ile havuz 

ortamında yetişen balıkların albumin değerleri 

istatistiksel olarak farklı bulundu (P<0,05). 

Doğal ve havuz ortamında yetişen balıkların 

albumin değeri arasında ise istatistiksel herhangi 

bir fark bulunmadı (P>0,05). 

 

Globülin  

Globülin değeri kafeste ortalama 3,55± 0,16 

(min. 2,6 – mak. 4,8)  mgdL
-1

, havuzda 

2,05±0,14 (min. 1,5 – mak. 3,8) mgdL
-1

, doğal 

ortamda ise 2,05±0,08 (min. 1,4 – mak. 2,7) 

mgdL
-1

 olarak bulundu (Tablo 3.2). Farklı 

ortamlar açısından karşılaştırma yapıldığında 

doğal ve kafes ortamında yetişen balıkların ve 

kafes ile havuz ortamında yetişen balıkların 

albumin değerleri istatistiksel olarak farklı 

bulundu (P<0,05). Doğal ve havuz ortamında 

yetişen balıkların albumin değeri arasında ise 

istatistiksel herhangi bir fark bulunmadı 

(P>0,05). 

 

 

 

Kreatinin  

Kreatinin değeri kafeste ortalama 0,82±0,04 

(min. 0,6 – mak. 1,2) mgdL
-1

, havuzda 1,53±0,17 

(min. 0,3 – mak. 3,4) mgdL
-1

 , doğal ortamda ise 

0,60±0,16 (min. 0,11 – mak. 2,6) mgdL
-1

 olarak 

bulundu (Tablo 3.2). Farklı ortamlar açısından 

karşılaştırma yapıldığında doğal ve havuz 

ortamında yetişen balıkların ve kafes ile havuz 

ortamında yetişen balıkların kreatinin değerleri 

istatistiksel olarak farklı bulundu (P<0,05). 

Doğal ve kafes ortamında yetişen balıkların 

kreatinin değeri arasında ise istatistiksel herhangi 

bir fark bulunmadı (P>0,05). 

 

Ürik asit  
Ürik asit değeri kafeste ortalama 0,83±0,04 

(min. 0,5 – mak. 1,3)  mgdL
-1

, havuzda 

0,86±0,09 (min. 0,1 – mak. 1,3) mgdL
-1

, doğal 

ortamda ise 1,10±0,15 (min. 0,4 – mak. 2,7) 

mgdL
-1

 olarak bulundu (Tablo 3.2). Farklı 

ortamlar açısından karşılaştırma yapıldığında 

doğal ve kafes ortamında yetişen balıkların ve 

doğal ile havuz ortamında yetişen balıkların ürik 

asit değerleri istatistiksel olarak farklı bulundu 

(P<0,05). Kafes ve havuz ortamında yetişen 

balıkların ürik asit değeri arasında ise istatistiksel 

herhangi bir fark bulunmadı (P>0,05). 

 

Üre 

Üre değeri kafeste ortalama 6,90±0,35 (min. 

4,0 – mak. 10,0) mgdL
-1

, havuzda 6,45±0,18 

(min. 5,0 – mak. 8,0) mgdL
-1

, doğal ortamda ise 

7,20±0,30 (min. 5,0 – mak. 11,0) mgdL
-1

 olarak 

bulundu (Tablo 3.2). Farklı ortamlar açısından 

karşılaştırma yapıldığında doğal, kafes ve havuz 

ortamında yetişen balıkların üre değerleri 

arasında istatistiksel herhangi bir fark bulunmadı 

(P>0,05). 

 

Kan üre nitrojeni  

Kan üre nitrojeni değeri kafeste ortalama 

3,22±0,16 (min. 1,9 – mak. 4,67) mgdL
-1

, 

havuzda 3,01±0,09 (min. 2,3 – mak. 3,7) mgdL
-1

, 

doğal ortamda ise 3,36 ±0,14 (min. 2,3 - mak. 

5,1) mgdL
-1

 olarak bulundu (Tablo 3.2). Farklı 

ortamlar açısından karşılaştırma yapıldığında 
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doğal, kafes ve havuz ortamında yetişen 

balıkların kan üre nitrojen değerleri arasında 

istatistiksel herhangi bir fark bulunmadı 

(P>0,05). 

 

Alanin aminotransferaz   

Alanin aminotransferaz  değeri kafeste 

ortalama 67,10±3,38 (min. 42,0 – mak. 102,0) 

mgdL
-1

, havuzda 22,20±0,73 (min. 17,0 – mak. 

29,0) mgdL
-1

, doğal ortamda ise 28,40±2,19 

(min. 16,0 – mak. 50,0) mgdL
-1

 olarak bulundu 

(Tablo 3.1). Farklı ortamlar açısından 

karşılaştırma yapıldığında doğal ve kafes 

ortamında yetişen balıkların ve kafes ile havuz 

ortamında yetişen balıkların alanin 

aminotransferaz değerleri istatistiksel olarak 

farklı bulundu (P<0,05). Doğal ve havuz 

ortamında yetişen balıkların alanin 

aminotransferaz değerleri arasında ise 

istatistiksel herhangi bir fark bulunmadı 

(P>0,05). 

 

Aspartat aminotransferaz     

Aspartat aminotransferaz değeri kafeste 

ortalama 541,35±32,11 (min. 327,0 – mak. 

695,0) mgdL
-1

, havuzda 586,85±19,94 (min. 

475,0 – mak. 780,0) mgdL
-1

, doğal ortamda ise 

698,55±57,06 (min. 279,0 – mak. 1404,0) mgdL
-

1
 olarak bulundu (Tablo 3.1) Farklı ortamlar 

açısından karşılaştırma yapıldığında doğal 

ortamda yetişen balıkların aspartat 

aminotransferaz değeri kafes ortamında yetişen 

balıklarınkinden istatistiksel olarak farklı 

bulundu (P<0,05). Havuz ile diğer ortamlar 

arasındaki fark ise istatistiksel olarak önemsiz 

bulundu(P>0,05). 

 

4. Tartışma ve Sonuç 

Alabalıklarda yapılan kan parametreleri ile 

ilgili çeşitli çalışmalarda [4,6,42] glikoz değerleri 

farklılıklar göstermektedir. Çalışmada tespit 

edilen glikoz değerleri benzer çalışmalardaki 

glikoz değerlerinden yüksek çıkmıştır. Ayrıca 

kafeste yetiştirilen balıklardaki glikoz değerleri 

doğal ve havuz ortamlarında yetiştirilenlere göre 

çok daha yüksek bulunmuştur. Balıklarda 

herhangi bir nedenle oluşan stres faktörü, glikoz 

düzeyini etkileyebilmektedir. Stres etkeni, 

metabolizmada karşı koyma sırasında daha fazla 

enerji gereksinimine, bu da enerjinin vücut 

depolarındaki glikozu harekete geçirmesine 

neden olmaktadır [30, 40-41]. Bu nedenle 

değişen stres etkenlerine bağlı olarak glikoz 

değerleri de farklı ortamlara göre 

değişebilmektedir. 

Alabalıklarda yapılan kan parametreleri ile 

ilgili değişik çalışmalarda [4, 6, 11, 42] 

kolesterol değerleri farklılıklar göstermektedir. 

Çalışmada tespit edilen kolesterol değerleri 

benzer çalışmalardaki kolesterol değerlerine 

yakındır. Ancak havuzda yetiştirilen balıklardaki 

kolesterol değerleri doğal ve kafes ortamlarında 

yetiştirilenlere göre daha düşük bulunmuştur. 

Balıklarda kan kolesterol düzeyi; beslenme, yem, 

stres, su kirliliği ve su sıcaklığı gibi nedenlere 

bağlı olarak değişebilmektedir [2, 7, 11, 12, 32, 

34]. Buna göre bulgularda havuz ortamında 

yetişen balıklar ile diğer ortamlarda yetişen 

balıkların kolesterol değerlerinin farklı 

olmasında, ortamdaki besin farklılığının önemli 

bir etken olduğu söylenebilir. 

Gökkuşağı alabalıklarında yapılan diğer 

çalışmalarda [6, 8, 11, 42] trigliserit düzeyi 

birbirlerine yakın değerlerde bulunmuştur. Doğal 

ve havuz ortamlarında yetişen balıklardaki 

trigliserit değerleri bu çalışmalardaki değerlere 

oldukça yakındır. Ancak bu araştırmada kafes 

ortamında yetişen balıklarda trigliserit değeri çok 

daha yüksek bulunmuştur. Bu çalışmadan elde 

edilen bulgulara göre beslemenin daha düzenli 

yapıldığı ve aynı zamanda doğal ortamda 

bulunan besinlerden de faydalanan kafes 

ortamındaki balıklarda trigliserit değerinin 

yüksek oluşu, trigliseritin balıklarda beslenme 

durumuna bağlı olarak değiştiğini belirten diğer 

bir çalışma [34] ile paralellik göstermektedir.  

Doğal ve havuz ortamlarında yetişen 

balıklardaki toplam protein düzeyi gökkuşağı 

alabalığı kullanılarak yapılan diğer 

çalışmalardaki değerlere benzer şekilde çıkmıştır 

[4, 6, 11, 37, 42]. Kafes ortamında yetişen 

balıklarda ise toplam protein değeri, havuz ve 

doğal ortamda yetişen balıkların değerlerine göre 

daha yüksek bulunmuştur (Tablo 3.1). Beslenme 

durumunun ve stresin toplam protein değerine 

etkisi olabileceği daha önce yapılan çalışmalarda 

bildirilmiştir [12, 36, 38, 39]. Buna göre, kafes 

ortamında yetişen balıklardaki toplam protein 

değerinin havuz ve doğal ortamlardaki 

değerlerden yüksek çıkmasına beslenmenin ve 

stresin sebep olabileceğini söylenebilir.  
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Bu çalışmada albumin değeri kafes 

ortamında yetişen balıklarda havuz ve doğal 

ortamda yetişenlere göre daha yüksek 

bulunmuştur. Havuz ve doğal ortamda yetişen 

balıklardaki albumin değeri Çakıcı [6] ile Çelik 

ve Bilgin [42]  tarafından yapılan çalışmaların 

sonucunda elde edilen albumin değerine yakın 

düzeyde tespit edilmiştir. Kafes ortamında 

yetişen balıklardaki albumin değeri ise Altun ve 

Diler [37] tarafından tespit edilen değere yakın 

bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçlar, albumin 

değerinin, beslenme ve mevsimlere göre 

değişebileceğini [2, 4, 36, 42] bildiren 

çalışmaları destekler niteliktedir.  

Bu çalışma sonuçlarına göre globülin değeri 

kafes ortamında yetişen balıklarda havuz ve 

doğal ortamda yetişenlere göre daha yüksek 

bulunmuştur. Kafes, havuz ve doğal ortamda 

tespit edilen globülin değeri Çakıcı [6] ile Çelik 

ve Bilgin [42]  tarafından yapılan çalışmaların 

sonucunda elde edilen globülin değerinden daha 

yüksek bulunmuştur. Beslenme ve su sıcaklığı 

gibi faktörlere bağlı olarak toplam protein ve 

albumin değerlerinin artması ile birlikte globulin 

değeri de yükselmektedir. Nitekim daha önceki 

çalışmalarda globulin değerinin ay ve 

mevsimlere göre değişebileceği ifade edilmiştir 

[2, 4, 33, 42]. 

Kreatin değeri havuz ortamında yetişen 

balıklarda kafes ve doğal ortamlarında 

yetişenlere göre bu çalışmada daha yüksek 

bulunmuştur. Kafes ve doğal ortamlarda yetişen 

balıklardaki kreatin değerleri, aynı balık 

kullanılarak yapılan diğer çalışmalarda [4, 6, 42] 

elde edilen değerlere yakın bulunmuştur. Kan 

kreatin düzeyine su sıcaklığının etki edebileceği 

gösterilmiştir [2, 10, 40, 41]. Kafes ve doğal 

ortamındaki balıkların kreatin değerleri birbirine 

yakın, havuz ortamındakilerin ise bu iki ortama 

göre daha yüksek çıkmasını su sıcaklık faktörüne 

dayandırabiliriz. 

Ürik asit ve üre değerleri, alabalıklarda 

yapılan kan parametreleri ile ilgili benzer diğer 

çalışmalarla [6, 42] farklılıklar göstermektedir. 

Çalışmada tespit edilen ürik asit ve üre değerleri 

doğal ortamda yetişen balıklarda, kafes ve havuz 

ortamlarında yetişenlere göre daha yüksek 

bulunmuştur. Kafes ve havuz ortamındaki ürik 

asit ve üre değerleri ise birbirine yakın çıkmıştır. 

Kan ürik asit ve üre konsantrasyonunun, çevre 

şartlarındaki ani değişimler, stok yoğunluğu, su 

sıcaklığı, mevsim ve beslenme gibi faktörlere 

bağlı olarak değişim gösterdiğini belirten 

çalışmalar mevcuttur [2, 5, 9, 41, 42].  

Bu araştırmada kan üre nitrojeni, her üç 

ortamda da birbirlerine yakın değerlerde çıkmış 

ancak bu değerler daha önceki bir çalışmaya [6] 

göre daha yüksek bulunmuştur. Kan üre nitrojeni 

değerine mevsimlerin etkisinin olabileceğini 

gösteren çalışmalar vardır [2, 35, 40].  

Alanin aminotransferaz değeri en yüksek 

kafes ortamındaki balıklarda bulunmuştur. Bu 

değer, doğal ve havuz ortamlarında yetişen 

balıklarda birbirine yakın çıkmıştır.          

Aspartat aminotransferaz değeri ise en yüksek 

doğal ortamındaki balıklarda bulunmuştur. Bu 

değer, havuz ve kafes ortamlarında yetişen 

balıklarda birbirine yakın çıkmıştır.  Literatürde 

alanin aminotransferaz ve aspartat 

aminotransferaz değerlerini karşılaştıracağımız 

bir veriye rastlanmamıştır.  

Sonuç olarak, balıklarda kan 

parametrelerinin sağlık göstergesi olarak 

kullanılabilmesi için her balık türünü yaşadığı 

ortamın farklılığına göre standardizasyonunun 

sağlanması gerekmektedir. Bunun için yapılan 

bu çalışmayla; farklı ortamlarda yetişen 

gökkuşağı alabalığının bazı biyokimyasal 

parametreleri ortaya konulmuş ve bundan 

sonraki çalışmalara referans olması 

amaçlanmıştır. 
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Özet  

Bu çalışmada V ve Mn ilavesinin kobalt esaslı bir alaşımın içyapı ve diğer bazı özelliklerine etkisi 

incelenmiştir. Co-28Cr-6Mo-0,7Mn-0,5Si-0,5C kobalt esaslı alaşım referans alınmıştır. Referans alaşıma 

% 1,3 Mn, % 0,7-1,3 V ilave edilerek üç çeşit yeni alaşım üretilmiştir. Kobalt esaslı alaşıma elementler 

ergitme yöntemi ile ilave edilmiştir. Malzemelerin ergitilmesi için bir elektrik indüksiyon ergitme fırını 

kullanılmıştır ve ergitme işlemi normal atmosfer şartlarında yapılmıştır. Alaşımlandırma işlemlerinde  % 

99.9 saflıkta elementler kullanılmıştır.  Deney numuneleri döküm yöntemiyle üretilmiştir. Numunelerin  

çekme deneyi ve sertlik  ölçümleri yapıldı. SEM ve EDS ile metalografik özellikleri belirlendi. 

Deneylerden Mn ve V ilavesinin Co esaslı alaşımın sertliğini düşürdüğü  anlaşılmıştır. Yapılan mikroyapı 

incelemelerinde referans alaşımın dendritik bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Dendrit kollarında ise 

nano yapılı bölgelerin oluştuğu anlaşılmıştır. Mn ilavesi ile malzemedeki dendritik yapı  daha homojen bir 

dağılıma sahip olmuştur. V ilavesi ile alaşımda nano boyutlu dendritik yapı oluşmuş ve bu nano dendrit 

kollarının referans alaşımdakinden daha uzun olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Kobalt esaslı alaşımlar, Biyomalzemeler, İmplantlar   

Effects of Addition of V and Mn on Interior Structure and Some other 

Properties of  Cobalt  Based Alloys    

Abstract 

Effects of  V and Mn additions on interior structure and some other  properties of a cobalt based alloy have 

been investigated in this study. Co-28Cr-6Mo-0.7Mn-0.5Si-0.5C alloy was taken as reference.  % 0,7-1,3 

V and %1,3 Mn was added to produce three different alloys.  Alloying elements were added to cobalt 

based alloy by melting. An induction furnace was used for melting the materials and melting process was 

performed under normal atmospheric conditions. 99.9 % pure elements were used for alloying process. 

Specimens were produced with casting. Hardness and tensile experiment of specimens were  performed. 

Metallographic features   with SEM and EDS were determined. From the mechanical tests, the hardness of 

cobalt based alloys were seen to have decreased with Mn and V addition  Microstructural analysis showed 

that reference alloy had a dendritic structure. On dendrite arms nano-sized region was taken from.  With 

Mn edition dendritic structure in reference alloy was dispersed homogenly. These result showed that with 

Mn edition dendritic structure in reference alloy was dispersed homogenly. With V addition nano sized 

dendrite structure was formed and ıt was seen that this nano dendrite arms were longer than referance 

alloy. 

Keywords: Cobalt based alloys, Biomaterials, Implant 
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1.Giriş 

 

“Biyomalzeme Bilimi” günümüzde büyük 

gelişmelerin olduğu bir bilim dalıdır. 

Biyomalzemeler biyoteknoloji alanında ve  tıbbi 

uygulamalarda kullanılmaktadır. Biyouyumlu 

yani “vücutla uyuşabilir” biyomalzeme, 

kendisini çevreleyen dokuların normal 

değişimlerine engel olmayan ve dokuda 

istenmeyen tepkiler (iltihaplanma, pıhtı oluşumu, 

vb) meydana getirmeyen malzemedir. 

Biyomalzemeler sürekli olarak veya belli 

aralıklarla vücut akışkanlarıyla (örneğin kan) 

temas ederler.  Bilimsel anlamda yeni bir alan 

olmasına karşın, uygulama açısından 

biyomalzeme kullanımı tarihin çok eski 

zamanlara kadar uzanmaktadır.[1] 

İnsan vücudunda kullanılmak üzere 

geliştirilen ilk metal, “Vanadyum Çeliği”dir. 

Protez üretiminde kullanılan, demir, krom, 

kobalt, nikel, titanyum, tantal, molibden, 

niobyum ve tungsten gibi çok sayıda metal, az 

miktarda kullanılmak koşuluyla canlı vücuduna 

uygunluk göstermektedir. Vücut içerisinde fazla 

miktarda bulunması zararlı olan bu metaller, 

metabolizmik faaliyetler sırasında da 

oluşabilmektedir. Örneğin, B12 vitamininin 

sentezlenmesinde kobaltın, kırmızı kan hücre 

fonksiyonlarında gerekli olan demirin meydana 

gelmesi gibi [2,3] 

Biyomalzemelerin kullanım yerlerine göre 

uygun özellikleri taşıması gerekmektedir. 

Ortopedik uygulamalarda biyomalzemelerin, 

mekanik dayanımlarının olması, vücut sıvılarını 

bünyelerine alıp şişmemeleri, deforme 

olmamaları, korozyona uğramamaları, 

aşınmamaları, alerjik reaksiyonlara neden 

olmamaları ve zehirli ürünler salgılamamaları, 

kolay şekillendirilebilir olmaları ve sterilizasyon 

işlemlerinde özelliklerini bozmamaları da büyük 

önem arz etmektedir [1,4,5]. 

Bugün için, metalik biyomalzemeler olarak 

en fazla uygulama alanı bulan metal ve 

alaşımları, paslanmaz çelikler (316L), titanyum 

ve titanyum alaşımları, kobalt krom alaşımları, 

kobalt-nikel-krom-molibden alaşımı, tantal 

alaşımları, nikel-titanyum alaşımları, amalgam 

ve altındır. Platin, tantal ve zirkon gibi 

elementlerin mekanik dayanımlarının düşük 

olması nedeniyle implant olarak kullanım 

alanları sınırlıdır. Yük taşıyıcı olarak en yaygın 

olarak kullanılan metalik malzemeler; paslanmaz 

çelikler (316L), Co-Cr-Mo alaşımları ile 

titanyum ve titanyum alaşımlarıdır [1,6].  

Metalik implantların dayanımı ve elastisite 

modülü, kemiğin dayanımından daha yüksektir. 

Bugün cerrahi uygulamalarda kobalt esaslı 

alaşımlar kırık bağlantı elamanlarının yanı sıra 

diz, omuz ve kalça gibi ortopedik protezler 

olarak da kullanımı göze çarpmaktadır[7]. 

Co-Cr-Mo alaşımları üstün mekanik 

özellikleri, mükemmel korozyon direnci, 

biyouyumluluk ve aşınma direnci nedeniyle tıp 

ve mühendislik uygulamaları  gibi geniş bir 

yelpazede kullanılmaktadır [8,9]. 

Modern kobalt esaslı alaşımların 

mikroyapısını kimyasal bileşim, kristallografik 

fazlar ve termomekanik işlemler etkiler. 

Alaşımın yapısı içerisinde çökelmiş fazların 

doğası ve morfolojisi, mekanik özelliklerin 

kuvvetli bir belirleyicisidir ve gerçek servis 

koşullarında alaşım sisteminin yapısal 

kararlılığını sağlarlar. Bu nedenle, alaşımın 

mikroyapısının araştırılması ve ısıl işlem gibi 

mikroyapıyı değiştiren işlemlerin özelliklerinin 

belirlenmesi gerekir [10]. 

Temel alaşım elementlerinin kobalt esaslı 

alaşımlardaki etkileri Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Bu alaşım elementlerinden yalnızca tungstenin 

ergime sıcaklığını arttırıcı bir özelliği vardır [10]. 

Döküm alaşımları %0,5 oranında C 

içerdiğinden dökülebilirlik geliştirilmiş ve erime 

sıcaklığı 1350°C’ye düşürülmüştür. Vakutma 

ergitme ve döküm prosesi ile oksidasyondan 

kaçınılarak kaliteli döküm sağlanmıştır. Alaşım 

elementlerinin erime sıcaklığını düşürmesi ile 

ince tane boyutu ve kalıp sıcaklığının 

1000°C’den 900°C’ye inmesi ile sonuçlanmıştır. 

Döküm sıcaklığı alaşımın cinsine bağlı olarak 

1350-1450°C arasında değişir. Döküm 

mikroyapısı dentritik matris ile dağılmış 

karbürlerden (M23C6, M7C3, M6C M= Co, Cr 

yada Mo) ve diğer inrermetalik bileşenlerden 

oluşur. Döküm şartları alaşımın dayanımını ve 

sünekliğini etkiler.  
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Tablo 1. Kobalt esaslı alaşımlarda alaşım elementlerinin etkisi [10]. 

 

Etkisi Ni 

Ostenitin 

kararlılığını 

arttırır 

Cr 

Yüzey 

kararlılığını 

arttırır 

W 

Katı eriyik 

sertleştirmesi 

Ti,Zr,Cb,Ta Karbür 

yapısı 

C 

Karbür 

yapıcı 

Örnekler (%) 

Problem Korozyon 

direncini düşürür 

TSP fazlarını 

meydana getirir 

 Yüzey kararlılığını 

düşürür 

Sünekliği 

düşürür 

X-4x 10 25 7.5  0.45 

MM-509 10 24 7.0 3.5 Ta, 0.5 Zr, 0,2 Ti 0.60 

L-605 10 20 15.0 - 0.10 

HS-188 22 22 14.0 - 0.08 

 

2. Materyal ve Metot 

Bu çalışmada dört eşit alaşım indüksiyon 

ergitme yöntemiyle üretildi. Ergitme işlemi  

için indüksiyon ergitme fırını kullanıldı. 

Ergitme  işlemi sırasında 1800
o
C sıcaklığa 

dayanabilen SiC esaslı ergitme potaları 

kullanıldı. Ergitme işlemine, ilk önce ergime 

sıcaklığı en düşük olması nedeniyle, kobalt 

elementinin ergitilmesiyle başlanmıştır. Daha 

sonra sırasıyla Cr, Mo, Si, Mn ve C elementleri 

dışarıdan ergimiş haldeki Co’ a ilave 

edilmiştir. Ergitme işlemleri normal hava 

şartlarında yapılmıştır ve bu esnada alaşımın 

oksitlenmesini önlemek amacıyla potanın üzeri 

mümkün olduğu oranda kapalı tutulmaya 

çalışılmıştır. Ergimiş metal, kokil (metal) 

kalıba dökülerek 10 mm çapında ve 13 cm 

uzunluğunda çubuklar halinde üretildi. Döküm 

sıcaklığı 1450–1475 
o
C civarında tutuldu. 

Co-28Cr-5Mo–0,5Si–0,7Mn–0,5C 

bileşimindeki   piyasada dental alanda en çok 

kullanılan alaşım ,   referans malzeme olarak 

kullanıldı. İlk önce referans alaşımın üretildi.   

Sonra bu alaşıma  % 1.3 Mn, % 0.7-1,3 V 

katılarak üç yeni alaşım elde edildi. Üretilen 

alaşımların analiz sonuçları Tablo 2’de 

görülmektedir. Tablodan da görülebileceği 

gibi, dört adet kobalt esaslı alaşım dökülerek 

başarı ile üretilmiştir. 

Referans alaşımın sertlik değerine katkı 

elementleri V ve Mn’ın etkisini anlayabilmek 

amacıyla bir dizi sertlik ölçümleri yapılmıştır. 

Ölçümler Rockwell ve Vickers yöntemleri ile 

alaşımın en az üç farklı bölgesi kullanılarak 

yapılmış ve bunların ortalaması alınmıştır. 
Döküm yöntemiyle çubuk şeklinde 

üretilen numunelerin her birinden en az iki 

adet çekme çubuğu üretildi. Katkı 

elementlerinin referans alaşımının çekme 

dayanımı ve sünekliğini ne miktarda 

etkilediğini anlamak amacıyla bir dizi çekme 

deneyleri yapıldı. Referans alaşımın sertliğinin 

yüksek olması nedeniyle çekme numuneleri 

hazırlanırken talaşlı işlemede zorluk 

çekilmiştir. Bunun sonucu olarak üretilen 

çekme numunelerinin yüzeyleri pürüzlü ve tam 

düzgün olarak çıkmamıştır. Bu sebepten dolayı 

üretilen çekme deney numunelerinin yüzeyleri 

bir defa da taşlama işlemine tabi tutularak tam 

düzgün hale getirilmiştir. Bu işlemlerden sonra 

çekme deneyleri yapılmıştır. 

 

Tablo 2. Üretilen deney numunelerinin kimyasal bileşimleri. 

 

Numune No  

Numune Adı 

Alaşım elementleri (% ağ) 

Co Cr Mo Si C Mn V Ti 

A1 Co-Cr-Mo-0,7Mn 63,92 28,61 5,76 0,48 0,49 0,73 0,03 - 

A2 Co-Cr-Mo-1,3Mn 62,57 27,78 5,73 0,50 0,49 1,33 0,02 0,01 

B1 Co-Cr-Mo-0,7V 63,61 28,89 5,52 0,51 0,46 0,74 0,69 0,01 

B2 Co-Cr-Mo-1,3V 62,28 29,06 5,68 0,52 0,48 0,72 1,26 0,05 
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3.Deney Sonuçları 

3.1. Sertlik sonuçları 

Kimyasal bileşimi Co-Cr-Mo-0,5Si-0,5C,-

0,7Mn olan ve dental alanda en çok kullanılan 

A1 numunesine ait alaşım referans numune 

olarak seçilmiştir. Bu alaşımın sertlik değerine 

katkı elementleri V ve Mn’ın etkisini 

anlayabilmek amacıyla bir dizi sertlik ölçümleri 

yapılmıştır. Ölçümler Rockwell ve Vickers 

yöntemleri ile alaşımın en az üç farklı bölgesi 

kullanılarak yapılmış ve bunların ortalaması 

alınmıştır. Sertlik ölçüm sonuçları Şekil 3.1’de 

görüldüğü gibidir. 
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Şekil 3.1.  Mangan katkı oranının sertliğe etkisi 

 

Grafikten anlaşılabileceği gibi % 0,7 Mn 

içerikli numune orijinal numune (Co-Cr-Mo-

0,5Si-0,5C,-0,7Mn) olup bu alaşımın sertliği 

ortalama 409 HV değerindedir. Bu alaşıma % 1,3 

Mn ilavesi sertliğin bir miktar düşmesine sebep 

olmuştur. Bu düşüş ortalama 50 HV 

değerindedir.  
Şekil 3.2’de vanadyum katkılı alaşımın 

sertlik ölçüm grafiği görülmektedir. Bu grafikte 

grafik çizgisinin başlangıç noktası orijinal 

alaşımın yani A1 numunesinin sertlik değeri 

olup, devam eden kısımları ise alaşıma % 0,7-1,3 

oranlarında vanadyum katılarak üretilen alaşımın 

sertlik değerleridir. Grafikten anlaşılacağı gibi 

alaşıma katılan vanadyum, alaşımın sertliğini 

önemli bir miktar düşürmüştür. Bu sertlik düşüşü 

0,7 V katkılı numunede 47 HV değerinde iken; 

1,3 V katkılı numunede 94 HV değerindedir. 0,7 

V katkısı ile alaşımın sertliği 362 HV olarak 

ölçülmüşken; vanadyum katkı oranının % 1,3’e 

yükselmesi ile sertlik değeri 315 HV olmuştur. 

Vanadyum katkı oranının artışı ile alaşımın 

sertliğinde de düzgün bir düşüş gözlenmiştir. 
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Şekil 3.2. Vanadyum katkı oranının sertliğe etkisi 

 

3.2 Çekme deney sonuçları 

Şekil 3.3’te alaşıma ilave edilen %1,3 Mn 

oranının % 0,7 Mn ilavesine göre çekme 

dayanımını düşürerek uzamayı artırdığı 

görülmektedir.  

Mn ilavesiyle alaşımın hem çekme dayanımı 

hem de uzama değerlerinde lineer bir değişim 

gözlenmiştir. Dolayısıyla bu sonuçlardan 

alaşımın tokluğunun yükseldiğini söylemek de 

mümkündür.  
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Şekil 3.3. Mangan katkı oranının çekme dayanımı ve 

uzamaya etkisi 

 

Referans alaşıma katılan % 0,7-1,3 V ilavesi 

alaşımın çekme dayanımında ve uzama 

değerlerinde bazı değişmelere sebep olmuştur. 

Şekil 3.4’deki grafikten de anlaşılacağı üzere 

vanadyum oranının % 0,7-1,3 ilavesi alaşımın 

çekme dayanımını düşürüp uzamasını artırmıştır. 

% 0,7 vanadyum ilavesi ile çekme dayanımı bir 

miktar düşerken; % 1,3 vanadyum ilavesi 

sonucunda çekme dayanımı tekrar artmıştır. 

Fakat referans numunenin çekme dayanımı 

değerine ulaşamamıştır. 
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Şekil 3.4. Vanadyum katkı oranının çekme dayanımı 

ve uzamaya etkisi 

3.3. Mikroyapı incelemesi 

A1 referans numunesinin 500 büyütmedeki 

mikroyapı fotoğrafı Şekil 3.5’te görüldüğü 

gibidir. Mikroyapı fotoğrafından da anlaşılacağı 

gibi alaşım dendritik bir yapıya benzeyen uzun 

hat şeklinde ve yer yer bölgesel olan açık renkli 

ikinci faz bölgelerine sahiptir. Bu bölgelerin 

varlığı mevcut olan ana fazın miktarına oranla 

daha küçük olduğu söylenebilir. 

 

 
Şekil 3.5. A1 numunesinin mikroyapı görüntüsü 

  Fotoğraftaki ikinci faz bölgeleri olarak 

adlandırılan açık renkli bölgelerin yapısını daha 

iyi anlamak amacıyla çok yüksek büyütmelere 

çıkılarak (20000X) Şekil 3.6’daki fotoğraf elde 

edilmiştir. Şekil 3.6’daki bu fotoğraf 

incelendiğinde açık renkli bölgelerin nano 

mertebesinde dendritik bir yapıya sahip olduğu 

fark edilmektedir. Bu dendritlerin tarak şeklinde 

olduğu ve açık renkli bölgeler boyunca çok sık 

bir şekilde dizildiği ve ayrıca ikincil dendrit 

kolları arasındaki mesafenin çok az olduğu 

anlaşılmıştır. Ayrıca bu dendrit kollarının 

kalınlığının yaklaşık olarak 83 nm olduğu ve 

dendrit kolları arasında başka bir faz 

bulunmadığı da anlaşılmıştır. 

    
Şekil 3.6. A1 numunesinin mikroyapı görüntüsü ve 

EDS analizinin alındığı nokta 

 

Dendrit kollarının kimyasal yapısını 

anlamak amacıyla EDS analizleri yapılmıştır ( 

Şekil 3.7 ve 3.8).  Analizler farklı faz yapılarının 

bulunduğu iki yerden alınmıştır. İki bölgeye ait 

analiz sonuç grafiği ve bu grafiklere ait analiz 

değerleri Şekil 3.7 ve 3.8’de görüldüğü gibidir. 1 

no’lu Spectrum bölgesinden alınan EDS 

analizlerinden (Şekil 3.7) alaşımın yaklaşık 

olarak kimyasal bileşiminin buralarda teşekkül 

ettiği anlaşılmaktadır. Alaşımın kimyasal 

yapısında önemli bir yere sahip olan Co, dendrit 

bölgesi içerisinde diğer bölgeye göre daha az 

miktarda bulunmaktadır (Şekil 3.8). Ayrıca 

dendritik bölgeden alınan analizden Cr ‘un bu 

bölgede daha fazla miktarda bulunduğu 

sonucuna da varılmıştır. Şekil 3.9’da referans 

alaşıma % 1,3 Mn ilave edilerek üretilmiş 

A2 numunesinin mikroyapı fotoğrafı 

görülmektedir. A1 numunesindeki daha çok bir 

hat boyunca uzanan (çizgi şeklinde) açık renkli 

yapı (ikinci faz bölgesi) % 1,3 Mn ilavesi 

nedeniyle bu çizgisel şeklini kaybederek küçük 

bölgeler halinde tüm yapıya dağılmıştır. Şekil 

3.9’daki bu fotoğraf incelendiğinde açık renkli 

bölgelerin yine nano boyutlu dendritik bir yapıya 

sahip olduğu fark edilmektedir. Fakat bu 

alaşımda referans alaşımda oluşmuş olan tarak 

şeklindeki nano boyutlu dendritik yapının 

oluşmadığı sonucuna varılmıştır. İkinci faz 

bölgelerinin numune boyunca çok ince hatlarla 

birbirine bağlı (ilişkili) oldukları yüksek 

büyütmedeki bu fotoğraftan açıkça 

görülmektedir. Tane sınırları olarak görülen bu 

kısımların aslında tane sınırları olmayıp farklı bir 

faz olduğu da açıktır. 
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Şekil 3.7. A1 numunesinde 1no’lu spektrumunun EDS analiz grafiği 

 
Şekil 3.8. A1 numunesinde 3no’lu spektrumun EDS analiz grafiği

Dolayısıyla % 1,3 Mn içerikli bu alaşımın da 

iki fazdan oluştuğu sonucuna varılmıştır. Ancak 

bu yapıda Co-Cr ötektik fazının, α fazı içerisinde 

daha homojen ve ince olarak dağıldığı 

görülmüştür. Bu yapı istenilen bir durumdur. 

Çünkü homojen yapılı alaşımlar üstün mekanik 

ve mikroyapı özelliklerine sahiptir.    

    

Şe

kil 3.9. A2 numunesinin mikroyapı görüntüsü ve EDS 

analizinin alındığı nokta 

Tane sınırı görünümünde olan kısmın 

kimyasal yapısının anlaşılması amacıyla EDS 

analizleri yapılmıştır. Bu analizler Şekil 3.9’da 

gösterilen kısımlardan alınmıştır. Fotoğraf 

üzerindeki noktaların analiz grafiği ve analiz 

değerleri Şekil 3.10’da görülmektedir. İkinci faz 

bölgesi olarak adlandırılan bölgeden alınan 

analizden bu kısımın Cr ve Co içeriği 

bakımından zengin kısımlar olduğu 

görülmektedir. Molibden oranının da yine bu 

bölgelerde biraz y”üksek olduğu tespit edilmiştir 

(Şekil 3.10). Bu bölge genel yapıdaki tüm 

bileşenleri kapsamamaktadır. Şekil 3.11’de A1 

numunesine % 0,7 V ilave edilen B1 alaşımının 

mikroyapı fotoğrafı görülmektedir. Bu alaşım 

yapısının da iki fazlı dentritik bir yapıda olduğu 

görülmektedir. Açık renkli bölgelerinin nano 

mertebesinde dendritik bir yapıya sahip olduğu 

fark edilmektedir. Bu dendrit kollarının kalınlığı 

ölçülmüş ve yaklaşık olarak 83 nm olarak 

ölçülmüştür. 
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Şekil 3.10. A2 numunesinin EDS analiz grafiği 

Ayrıca bu numunede ikincil dendrit 

kollarının daha belirgin bir şekilde oluştuğu 

görülmektedir. Orijinal alaşıma vanadyum 

ilavesi ile nano boyutlu dendritik yapının ve 

ikincil dendrit kolları arasındaki mesafenin 

artmıştır. Fotoğraflardan dendrit kolları 

arasında başka bir fazın oluşmadığı sonucuna 

da varılmıştır. Şekil 3.11, 3.12 ve 3.13’de B1 

numunesinin EDS analiz sonuçları verilmiştir. 

Şekil 3.11’deki bölgelerden alınan EDS 

analizlerinin grafik ve tabloları Şekil 3.12 ve 

3.13’te verilmiştir. Buna göre Şekil 3.11’de 

dendrit kolu olarak görülen 1 numaralı 

noktanın bileşimi Şekil 3.12’ verilmiştir. Bu 

nokta veya dendrit kolu Co içeriği bakımından 

2 numaralı noktadan daha zengin çıkmakla 

beraber aradaki fark çok büyük değildir. Diğer 

dikkat çekici sonuçlardan biri de dendrit 

kolundan alınan 1 numaralı spectrumda 

vanadyum içeriğinin 2 numaralı noktaya göre 

daha fazla çıkmış olmasıdır. Şekil 3.14’de 

A1alaşımına % 1,3 V ilave edilerek elde 

edilmiş B2 numunesinin mikroyapı 

görüntüsünde nano boyutlu dendrit yapısı yer 

almaktadır. Bu yapıya, diğer numunelerde 

olduğu gibi yine bu numunede de ikinci faz 

bölgeleri olarak adlandırdığımız, açık renkli 

bölgelerde rastlanılmıştır. Ayrıca vanadyum 

ilavesinin %1,3’e çıkmasıyla ikincil dendrit 

kollarının hem uzunluğunun ve hem de 

yoğunluğunun azaldığı sonucuna varılmıştır. 

Şekil 3.14, 3.15 ve 3.16’da görüldüğü gibi, 

fazların kimyasal bileşimini anlamak amacıyla 

belirli noktalardan EDS analizleri alınmıştır. 

Dendrit kollarından yani 1 numaralı noktadan 

alınan analizlerden Co içeriği bakımından 

düşük olduğu ancak diğer elementler yani Cr, 

Mo, Mn, V bakımından yüksek değerler 

içerdiği görülmüştür.  

Şekil 3.14 B2 numunesinin mikroyapı 

görüntüsü ve EDS analizinin alındığı noktalar. 

 

 
 

Şekil 3.11.  B1 numunesinin mikroyapı görüntüsü 

ve EDS analizinin alındığı noktalar 

 

4. Sonuçlar 

Çalışmada, indüksiyon ergitme fırınında, 

döküm yöntemi kullanılarak elde edilen kobalt 

esaslı Co-28Cr-6Mo-0,7Mn-0,5Si-0,5C 

bileşimindeki referans  alaşımın mikroyapı ve 

mekanik özelliklerine mangan (Mn) ve 

vanadyum (V) elementlerinin etkisi incelendi 

ve aşağıdaki sonuçlara ulaşıldı. 

Referans alaşım olarak kabul edilen Co-

28Cr-6Mo-0,7Mn-0,5Si-0,5C bileşimindeki 

alaşımın sertliği 409 HV olup, ilave edilen % 

1,3 oranındaki Mn alaşımın sertliğini azaltarak 

361 HV değerine düşürmüştür Referans 

alaşıma % 0,7 ve 1,3 oranında vanadyum 

ilavesiyle alaşımın sertliğini düşürmüştür. % 

0,7 vanadyum ilavesi ile 362 HV değerlerine 

ve % 1,3 vanadyum ilavesi ile de 315 HV 

değerlerine düşmüştür. 
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Şekil 3.12 B1 numunesinde 1no’lu Spektrumun EDS analizi grafiği 

 

 

Şekil 3.13. B1 numunesinde 2no’lu Spektrumun EDS analizi grafiği 

 

 

 
 

Şekil 3.15 B2 numunesinde 1no’lu Spektrumun EDS analizi grafiği 
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Şekil 3.16. B2 numunesinde 1no’lu Spektrumun EDS analizi grafiği 
 

Referans alaşımın çekme dayanımı 863 

N/mm
2
 olarak ölçülmüştür. % 1,3 Mn ilavesi 

çekme dayanımını düşürerek 820 N/ mm
2 

seviyelerine gerilemesine sebep olmuştur% 0,7 

vanadyum ilavesi ile alaşımın çekme 

dayanımını bir miktar düşmüş, %1,3 

vanadyum ilavesi ile de çekme dayanımı tekrar 

yükselerek 800 N/mm
2
 değerlerine ulaşmıştır. 

Mikroyapı özelliklerini anlamak amacıyla 

yapılan elektron mikroskobu çalışmalarında 

referans alaşımın nano boyutlu dendritik bir 

yapıya sahip olduğu, bu nano boyutlu dendritik 

yapının sadece belirli bölgelerde görüldüğü ve 

bu bölgelerin de numune boyunca düzgün bir 

şekilde dağıldığı sonucuna varılmıştır. Mn ile 

nano boyutlu dendritik yapının görüldüğü 

bölgelerin numune üzerinde dağılımı değişmiş 

ve bu nano boyutlu dendritlerin morfolojisi de 

değişmiştir. Vanadyum ilavesinin artışı ile 

nano boyutlu dendritik yapının morfolojisinin 

değiştiği sonucuna varılmıştır. 
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Özet 

Bu çalışmada, Pliyo-Kuvaterner yaşlı çakıltaşı, silttaşı ve kumtaşlarından oluşan akiferden alınan kuyu sularının 

hidrojeokimyasal değerlendirilmesi yapılarak bölgede bahçe tarımında kullanılan kimyasal gübrelerin yeraltı 

sularına etkilerinin olup olmadığı araştırılmıştır. İnceleme alanı ve yakın çevresinde yaşlıdan gence doğru; 

Permo-Triyas yaşlı Keban metamorfitleri, Üst Kretase yaşlı Baskil magmatitleri, Orta Paleosen-Alt Eosen yaşlı 

Seske formasyonu, Lütesiyen-Üst Oligosen yaşlı Kırkgeçit Formasyonu, Pliyo-Kuvaterner yaşlı çakıltaşı, silt, 

kumtaşı, kireçtaşı, yamaç molozu ve alüvyon yüzeylemektedir. İncelenen sularda baskın katyon Ca
+2

, baskın 

anyon ise HCO3
-
 olup sular CaCO3 ve MgCO3’lüdür. Sularda bulunan Ca

+2
 iyonu, amfibol, piroksen, plajiyoklas 

gibi silikat minerallerinin bünyesinde bulunan Ca
+2

’nın çözünmesi ve kireçtaşlarının CO2’li sularla 

çözündürülmesiyle sulara geçmiş olmalıdır. Metal ve iz element içerikleri bakımından da sular 

değerlendirildiğinde sular standartlara uygundur. Keson ve sondaj kuyu sularının NH4
+
, NO2

-
, NO3

-
 ve PO4

-3 

konsantrasyonları çeşitli standartlara göre değerlendirilmiş ve sularda tarımsal gübre kaynaklı bir kirlilik 

belirlenmemiştir. Ancak, bazı kuyu sularının NO3
-
  konsantrasyonlarının standartların limit değerine yakın 

olması, suların bölgede yapılan gübreleme çalışmalarından etkilendiğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Elazığ, Baskil, Hidrojeokimya, Azot Kirliliği. 

Hydrogeochemical and Pollution Investigation  of Groundwaters of 

Baskil (Elazıg) And Surrounding 
Abstract 

The hydrogeochemistry of the well waters sampled from Plio-Quaternary aquifer consisting of conglomerate, silt 

and sandstone have been examined and the effect of chemical fertilizers on groundwaters have been investigated 

in this study. The units in the investigated area from bottom to top are Permo-Triassic Keban metamorphics, 

Upper Cretaceous Baskil magmatics, Middle Paleocene-Lower Eocene Seske formation, Lutetian-Upper 

Oligocene Kırkgeçit Formation, Plio-Quaternary conglomerate, sandstone, silt, limestone, debris and alluvium. 

The dominant cation is Ca
+2

and the dominant anion is HCO3
-
 in the groundwaters and these waters are grouped 

in CaCO3 and MgCO3 classes on Piper Diagram. Ca
+2 

ion might derived from dissolution of the Ca in amphibole, 

pyroxene and plagioclase minerals or dissolution of limestone by CO2-rich groundwaters. The groundwaters are 

within the limits of the standarts according to their metal and trace element concentrations. The NH4
+
, NO2

-
, 

NO3
-
 and PO4

-3
 concentrations in the groundwaters are compared with some standarts and are determined that 

there isn’t any contamination in the waters generated from the agricultural fertilizers. However, the NO3
-
 

concentrations in some waters samples that are very close to the standart limits might indicate that the 

groundwaters at that region are effected from the agricultural fertilizers. 

Keywords :Elazığ, Baskil, Hydrogeochemistry, Nitrogen Pollution. 

1. Giriş 

 

İnceleme alanı; Elazığ’ın güneybatısında il 

merkezine 39 km uzaklıkta olup, Elazığ K41-c4 

paftasında yer almaktadır (Şekil 1). Bu 

çalışmanın amacı, Baskil (Elazığ) ilçesinde 

özellikle Pliyo-Kuvaterner yaşlı birimlerden 

oluşan akifer içerisinde açılmış olan sondaj ve 

keson kuyu sularının hidrojeokimyasal 

özeliklerini inceleyerek, bölgede bahçe tarımında 

kullanılan kimyasal gübre ve ilaçların yeraltı 

sularına etkisinin olup olmadığını ortaya 

çıkarmaktır. 

 Bu amaçla, yüzey sularından 2 adet; sondaj 

ve keson kuyulardan ise 8 adet yeraltı suyu 

örneği alınarak, majör anyon ve katyonlar başta 
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olmak üzere NH4
+
,NO2

-
, NO3

-
, ve PO4

-3
  

analizleri yapılmıştır.  Sular ilgili diyagramlar 

üzerinde yorumlanmış, iyonların kökenleri 

belirlenerek içme ve kullanmaya uygunlukları 

çeşitli standartlarla karşılaştırılarak ortaya 

çıkarılmıştır. 

 

 
Şekil 1.   İnceleme alanının yer bulduru haritası 

 

İnceleme yüzey ve yeraltı sularından 

Temmuz (2008) ve Nisan (2009) aylarında; 

Kasım, Mart, Nisan aylarında bölgede bahçe 

tarımında yapılan gübreleme çalışmaları dikkate 

alınarak Kasım (2010), Nisan, Temmuz, 

Ağustos, Eylül (2011) aylarında örnekler 

alınarak yeraltı suyunun gübrelemeden etkilenme 

durumu ve mevsimsel değişimi ortaya konmaya 

çalışılmıştır.  

       Çalışma kapsamında suların sıcaklık, 

elektriksel iletkenlik (EC) ve pH değerleri 

örnekleme noktalarında YSI marka Orion 63 

model kondüktivimetre ile yerinde ölçülmüştür. 

Temmuz (2008) ve Nisan (2009) aylarına ait su 

örneklerinin kimyasal analizleri Fırat 

Üniversitesi laboratuarlarında Nova 60 cihazıyla 

spektrofotometrik olarak, HCO3
-
 tayini ise 

titrasyon yöntemi ile tespit edilmiştir. Kasım 

(2010) ve Nisan (2011) aylarında alınan su 

örneklerinin anyon ve katyon analizleri Acme 

Laboratuarlarında (Kanada) yapılmış olup bu 

dönem sularının da NH4
+

, NO2
-
, NO3

-
 ve PO4

-3
 

konsantrasyonları Fırat Üniversitesi Laboratuar-

larında Nova60 cihazıyla spektrofotometrik 

olarak tespit edilmiştir. Su örneklerinin kitler 

yardımıyla tespit edilen NH4
+
-N, NO2

-
-N, NO3

-
-

N ve PO4
-3

-P konsantrasyonları yapılan 

hesaplamalarla NH4
+
, NO2

-
, NO3

-
 ve PO4

-3
 

konsantrasyonlarına çevrilmiştir. Ağustos ve 

Eylül (2011) aylarında alınan suların NO3
-
 

konsantrasyonları ölçüm için kullanılan kitlerin 

değer aralıklarının üstünde olduğundan bu 

dönemlerde suların NO3
-
 konsantrasyonları Fırat 

Üniversitesi Çevre Mühendisliği Laboratuvar-

larında Brucine Soğuk Metodu ile tespit 

edilmiştir. Zemin örneklerinin geçirimlilikleri 

tabanı delikli kutu yöntemi ile, gözeneklilikleri 

ise sıkılama yöntemi ile Jeoloji Mühendisliği 

Bölümü Hidrojeoloji Laboratuvarında tayin 

edilmiştir. 

 

2. İnceleme Alanının Jeolojisi 

 

     Çalışma alanı ve çevresinde bölgenin jeoloji 

ve hidrojeolojisiyle ilgili çeşitli çalışmalar 

mevcuttur [1-6]. İnceleme alanı çevresinde 

Paleozoyik’ten Senozoyik’e kadar değişen 

yaşlarda birimler yüzeyleme vermektedir. Bu 

birimler yaşlıdan gence doğru; Permo-Triyas 

yaşlı Keban metamorfitleri, Üst Kretase yaşlı 

Baskil magmatitleri, Orta Paleosen-Alt Eosen 

yaşlı Seske formasyonu, Lütesiyen-Üst Oligosen 

yaşlı Kırkgeçit Formasyonu, Pliyo-Kuvaterner 

yaşlı çakıltaşı, silttaşı, kumtaşı, kireçtaşı, yamaç 

molozu ve alüvyondur (Şekil2). 

Bölgenin temelini oluşturan Keban 

metamorfitleri rekristalize kireçtaşı-kalkşistler 

ile temsil edilmekte olup kırık ve çatlaklıdır. 

Çatlaklar genelde kalsit kristallerince doldurul-

muştur. Kaba masif görünümünde olan birim, 

yer yer orta-kalın tabakalanma gösteren seviyeler 

de içerir. Ayrıca, bantlar ve mercekler halinde 

dolomitleşme görülür [2]. Turan [7], Baskil 

çevresinde yaptığı çalışmasında Keban 

metamorfitleri içinde görülen kloritçe zengin 

seviyelerin, metamorfizma derecesinin düşük 

olduğunu ve yeşil şist fasiyesinden ileri 

gitmediğini belirtmiştir. Keban metamorfitleri ile 

yer yer tektonik yer yer intrüzif dokanağın 

izlendiği Üst Kretase yaşlı Baskil magmatitleri 

bölgede başlıca derinlik, damar ve yüzey 

kayaçları ile temsil edilmektedir. 
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        Şekil 2.   Baskil ve çevresinin jeoloji haritası ( Akgül [3]’ den değiştirilerek) 

 

      
 Çalışma alanı ve yakın çevresinde Baskil 

magmatitlerine ait granitik kayaçları ile Keban 

metamorfitleri arasında belirgin kontakt 

metamorfizma zonu gözlenmektedir. Baskil 

magmatitlerinin bölge-deki en önemli 

özelliklerinden biri de damar kayaçları 

bakımından zengin olmasıdır. Bazik damar 

kayaçlarından asidik damar kayaçlarına kadar 

çeşitli bileşimlerde izlenirler [6]. Orta Paleosen-

Alt Eosen yaşlı Seske formasyonu özellikle 

Elazığ çevresinde geniş yayılım göstermekte 

olup bütünüyle kireçtaşlarından oluşmuştur. 

Birim genelde masif görünümde olup, üst 

seviyelerde bazen orta-kalın tabakalanma sunup 

kırıklı, çatlaklı ve karstik boşluklu bir yapıya 

sahip olduğu belirtilmiştir [2]. Turan [7] ve 

Asutay [8] formasyonun resif gerisi sığ lagüner 

ortamda çökelen karbonat yığışımı olduğunu 

belirtmişlerdir. Lütesiyen-Üst Oligosen yaşlı 

Kırkgeçit Formasyonu bölgede genel olarak 

kumtaşı ve marn birimlerinden oluşmuştur. 

Birçok araştırmacı tarafından taban 

konglomerası ile başladığı, genelde tabanının 

Orta Eosen kireçtaşlarından oluştuğu 
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belirtilmiştir. Birim, üzerine uyumsuz olarak 

gelen Pliyo- Kuvaterner yaşlı çakıltaşı, silt, 

kumtaşı, kireçtaşı ve yamaç molozu ile 

örtülmektedir.Pliyo-Kuvaterner yaşlı çakıltaşının 

elemanları zayıf kumlu bir çimento ile 

tutturulmuş olup çoğu yerde çakıllar serbest 

haldedir. Tabakalanma iyi gelişmemiştir ve genel 

olarak tabakalar yataydır. Yamaç molozları 

bölgede farklı boyutta köşeli magmatik, 

metamorfik ve sedimanter kayaç parçalarını 

içermektedir [2]. 

    Çalışma bölgesindeki en genç birim olan 

alüvyonu nehir yataklarında biriken ve çevrede 

yüzeyleyen kayaçlardan türemiş tutturulmuş 

çakıl, kum, kil vb. oluşturmaktadır. Alüvyon, 

dere yataklarında oldukça dar alanlarda 

yüzeylendiklerinden haritalanamamıştır. 

 

3. Hidrojeoloji 

 
    İnceleme alanında yeraltı suyu taşıyan 

formasyonlar; Keban metamorfitleri, Baskil 

magmatitleri, Seske formasyonu, Kırkgeçit 

Formasyonu ve Pliyo-Kuvaterner yaşlı çakıl-

taşları, silt ve kumtaşlarıdır. Çalışma kapsa-

mında incelenen sular çoğunlukla Pliyo-

Kuvaterner yaşlı birimlerin oluşturduğu 

akiferden alınmıştır (Şekil 3). 

    Pliyosen çakıltaşlarını oluşturan elemanlar 

oldukça kumlu ve zayıf bir çimento ile kısmen 

de serbest halde bulunmaları nedeniyle 

gözeneklilik ve geçirimlilik oldukça yüksektir. 

Bu nedenle oldukça iyi bir akifer özelliğine sahip 

olup, su depolamaktadırlar. Pliyosen göl 

çökellerinin silt, ince kum ve çakıllı 

seviyelerinde serbest akifer oluşmuştur [2].  

     İnceleme alanından, Beşik Çayı (B9 no’lu 

örnek) ve Çaygır Deresi (B10 no’lu örnek) 

olmak üzere iki adet yüzey suyu örneği, 8 adet 

de yeraltı suyu örneği alınmıştır. Yeraltı suyu 

örneklerinden B1, B4 ve B7 no’lu örnekler 

çeşme sularından; B2, B3, B6 no’lu örnekler 

derinlikleri 70 m ile 92 m arasında değişen 

sondaj kuyularından; B5 ve B8 no’lu örneklerde 

ise derinlikleri 12 m ile 18 m arasında değişen 

keson kuyulardan alınmıştır. Örneklenen suların 

debileri 0,6 ile 2,3 L/sn arasındadır. 

       Pliyosen çökelleri ile Baskil magmatitlerinin 

altere zonlarından alınan toplam 11 adet zemin 

örneğinin geçirimliliği, laboratuarda yapılan 

deneyler sonucunda, 7,48.10
-4 

-17,4.10
-3

 m/s
 

arasında; gözeneklilikleri ise %30 ile % 45 

arasında tespit edilmiştir.  

 

4. Hidrojeokimya 

 

       İnceleme alanında incelenen suların EC 

değerleri 161,5 ile 733 µS/cm arasında; pH’ları 

6,2 ile 7,44 arasında; sertlikleri ise 11.85 ile 38.2 

dºH Fr arasındadır (Çizelge 1 ve Çizelge 2). 

Sertlik değerleriyle sular genel olarak “sert su” 

sınıfına girmektedir. 

     İncelenen suların Temmuz (2008) ve Nisan 

(2009) ayları analiz sonuçlarına göre çizilen 

Schoeller diyagramında [19] suların iyon 

değerlerini birleştiren doğruların birbirine az çok 

paralel geçtiği görülmüştür (Şekil 4). Bu da 

incelenen suların aynı akiferden beslendiğini  

göstermektedir. 

      Su örneklerinin major katyon ve anyon 

konsantrasyonlarının Temmuz (2008) ayı analiz 

sonuçlarının Piper Diyagramı üzerindeki 

dağılımları suların Ca-HCO3 fasiyesinde yer 

aldığını göstermektedir. Örnek noktaları Piper 

diyagramında 1.  ve 5. bölgede olup bu bölge 

sularının karbonat sertliği %50 ’den fazla olup 

Ca
+2

 + Mg
+2

> Na
+
 + K

+
’ dur. Aynı zamanda bu 

bölgede CaCO3 ve MgCO3 lı sular bulunmaktadır 

(Şekil 5).  İnceleme alanındaki yeraltı ve yüzey 

sularındaki major anyon ve katyon 

konsantrasyonlarına göre Ca+2 iyonu toplam 

iyonların miliekivalen değerinin %23.39-

%46.28’ini oluşturmaktadır (Çizelge 1 ve 

Çizelge 2). Bu iyon amfibol, piroksen, 

plajiyoklas gibi silikat minerallerinin bünyesinde 

bulunan Ca+2’nın çözünmesi ve kireçtaşlarının 

CO2’li sularla çözündürülmesiyle sulara 

geçmiştir. Mg+2 iyonu da toplam iyonların 

miliekivalen değerlerinin %9.86-%24.01’ini 

oluşturmakta olup, bu iyon Baskil magmatitleri- 

ne ait volkanik kayaçlardaki olivin, amfibol, 

koyu renkli mikalar ve silikat minerallerinin 

çözünmesi ile yeraltı suyuna geçmiştir (Çizelge 1 

ve Çizelge 2). Sularda bulunan Na+  iyonunun, 

Baskil magmatitlerindeki Na+’ lu feldispatların 

altere olması ve kil minerallerinin baz değişimi 

sonucu sulara geçmiş olacağı düşünülmektedir.   
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Şekil 3. İnceleme alanındaki su örnekleme noktaların dağılımını gösteren harita (Akgül [3]’den değiştirilerek) 

 
Şekil 4. İnceleme alanındaki suların Temmuz-2008 (a) ve Nisan-2009 (b) kimyasal analiz sonuçlarının  

Schoeller diyagramında  gösterilmesi 
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Şekil 5. İnceleme alanındaki suların Temmuz-2008(a) ve Nisan-2009(b) kimyasal analiz sonuçlarının Piper 

Diyagramı üzerindeki dağılımları 

 

Çizelge 1. İncelenen suların Temmuz (2008) ayı kimyasal analiz sonuçları 
 

Örnek  Noktaları B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 

EC 

 (µS/ cm) 
403,4 161,5 420,6 338.5 462 574 287 345,6 232,9 254 

T 

 (º C) 
20.9 7.2 16,3 18.8 15.5 15.8 15.9 17.7 14.2 24.4 

pH 6.69 6.32 6.47 7.44 6.45 6.5 6.85 6.42 7.0 6.51 

Toplam sertlik 

dºh Fr 
24.86 24.32 26.23 18.37 22.56 33.33 19.57 17.71 16.65 11.85 

 

Ca+2 

mg/L 65 48 73 55 67 94 58 40 44 33 

%mek/

L 
28.85 23.39 41.60 38.11 31.79 32.65 32.08 26.61 31.48 27.98 

 

Mg+2 

mg/L 21 30 19.5 11.3 14.2 24 12.4 18.8 13.8 8.8 

%mek/

L 
15.37 24.01 18.32 12.91 11.11 13.74 11.34 20.63 16.27 12.30 

 

Na+ 

mg/L 9 2 0 13 7 8 4 3 2 10 

%mek/

L 
3.48 0.85 0 7.84 2.89 2.42 1.93 1.73 1.25 7.39 

 

K+ 

mg/L 8,2 18,2 5,3 18,5 4,9 6 16,6 9 8 5 

%mek/

L 
1.87 4.54 1.55 6.57 1.19 1.07 4.71 3.07 2.94 2.17 

 

Cl- 

mg/L 12.5 8.9 11.4 18.9 14.4 42.2 6.8 4.7 7.8 7 

%mek/

L 
1.87 4.54 1.55 6.57 1.19 1.07 4.71 3.07 2.94 2.17 

 

SO4
-2 

mg/L 27 31 18 28 27 44 17 31 11 14 

%mek/

L 
4.99 6.30 4.28 8.09 5.34 6.37 3.92 8.60 3.28 4.94 

HCO3
- 

mg/L 287.54 237.2 160,72 80,36 276,36 303.8 237,16 170,52 176,4 148,96 

%mek/

L 
41.91 37.97 30.08 18.39 43.02 34.66 43.09 37.26 41.44 41.48 
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Çizelge 2. İncelenen suların Nisan (2009) ayı kimyasal analiz sonuçları 

 

 

K
+ 

iyonu toplam iyonların miliekivalen 

değerlerinin %0.54-%6.57’ini oluşturmaktadır. 

K
+
 konsantrasyonunun özellikle B8 nolu keson 

kuyu suyunda gübreleme dönemlerinde (Kasım, 

Nisan ayları) arttığı görülmektedir (Şekil 6). 

Genel olarak K
+
 iyonunda yağışlı ve kurak 

dönemlerde bir değişimin olduğu 

gözlemlenmiştir (Şekil 7). Bunun nedeni, K
+
 

iyonunun çözünmeye karşı direncinin yüksek 

oluşu ve yağışlı dönemlere kıyasla kurak 

dönemlerde sularda daha çok bulunmasına 

bağlanabilir[9]. Sulardaki Cl- iyonu toplam 

iyonların miliekivalen değerinin %1.77- 

%8.96’sı arasında olup bu iyonun kökeni 

Pliyosen çökellerinde bulunan tuzlu seviyeler ile 

yağışlar olduğu düşünülmektedir (Çizelge 1 ve 

Çizelge 2). Toplam iyonların miliekivalen 

değerlerinin %1.75- %10.33’ünü oluşturan SO4-

2 iyonu ise yeraltı sularına, Baskil 

magmatitlerindeki piritin (FeS2) oksidasyonu ve 

Kırkgeçit Formasyonu içerisindeki SO4-2’lü 

seviyelerden geçmiş olmalıdır (Çizelge 1 ve 

Çizelge 2). İncelenen sulardaki baskın anyon 

olan HCO3- ise yeraltı sularına kireçtaşlarının 

CO2’li sularla çözündürülmesiyle geçmiştir. 

Suların Kasım (2010) ve Nisan (2011) aylarında 

metal ve iz elementleri de içeren ayrıntılı 

analizleri yapılmıştır. Bölgedeki yağışlı (Nisan) 

ve kurak (Kasım) dönemleri temsil eden 

mevsimsel analiz sonuçlarına göre genel olarak 

incelenen sularda Al, B, Ba, Br, P, Sb, Zn 

konsantrasyonları 10 ppb’nin; S, Sr ve Si 

konsantrasyonları ise 100 ppb’nin üzerinde olup 

suların metal ve iz element içeriklerinde mev-

simsel olarak belirgin farklılıklar gözlen-

memiştir. Sulardaki Fe+2 konsantrasyonu 0.01 

Örnek Noktaları B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 

EC  

(µS/ cm) 
380.6 266 350 457.3 450.6 448 256.6 350 249 265 

T  

(ºC) 
12.6 15.4 15.3 14.5 13.2 15.2 13.3 17.7 14.2 18.2 

pH 6.98 6.5 6.2 6.56 6.4 6.83 6.8 6.42 7.1 6.45 

Toplam sertlik 

dºh Fr 
27.0 23.7 20.6 25.0 25.4 38.2 16.2 19.5 14.6 16.2 

Ca+2 
mg/L 82 61 53 80 82 120 55 54 49 38 

%mek/L 40.85 34.32 33.76 40.43 40.88 43.95 46.28 39.36 42.78 30.56 

Mg+2 
mg/L 15.8 20.6 17.8 12.2 12 19.6 6.1 14.6 6 16.4 

%mek/L 12.98 19.11 18.69 10.17 9.86 11.84 8.46 17.54 8.64 21.74 

Na+ 
mg/L 4 7 7 9 5 18 4 8 3 3 

%mek/L 1.74 3.43 3.88 3.96 2.17 5.75 2.93 5.08 2.27 2.09 

K+ 
mg/L 3,2 4,4 2,8 2,7 2,1 3,1 1,9 2 1,7 2,1 

%mek/L 0,82 1,27 0,92 0,69 0,54 0,58 0,83 0,74 0,75 0,87 

Cl- 
mg/L 11,6 9 13,2 30,5 31,2 43,3 10 11 9,7 10,5 

%mek/L 3,27 2,86 4,75 8,71 8,79 8,96 4,75 4,53 4,79 4,77 

SO4
-2 

mg/L 16 21 13 49 21 29 5 12 8 7 

%mek/L 3,33 4,93 3,46 10,33 4,37 4,34 1,75 3,65 2,92 2,35 

HCO3
- 

mg/L 225,4 182,3 162,7 148,9 199,9 197,9 125,4 117,6 131,3 141,12 

%mek/L 36,89 33,69 34,04 24,72 32,74 23,81 34,65 28,16 37,65 37,28 
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mg/L ile 0.175 mg/L arasında değişmektedir 

(Çizelge 3 ve Çizelge 4). Fe+2 katyonu 

magmatik kayaçlardaki piroksen, amfibol, 

biyotit, olivin gibi minerallerden 

kaynaklanmaktadır.

 
                               Şekil 6. K

+
  iyonunun, gübreleme dönemlerinde, sulardaki dağılımı 

 

 
 

          Şekil 7. İnceleme alanındaki suların K
+
  iyonunun dönemsel  dağılımı 
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Çizelge 3. İncelenen suların Kasım (2010) ayı kimyasal analiz sonuçları 

 
Örnek No B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

EC (µS/ cm) 320,8 370,3 250 342,5 415 423,7 306 225,2 

T (º C) 16 17,6 22,6 16 17,7 16,6 16,9 15,6 

pH 6,93 6,85 6,28 6,71 6,66 6,94 6,75 6,2 

Ca+2 (ppm) 92,75 51,45 56,22 67,56 45,7 54,83 68,96 73 

Mg+2 (ppm) 17,21 11,2 11,95 10,96 11,23 9,28 12,99 11,05 

Na+ (ppm) 8 12,3 9,58 9,61 15,62 5,17 8,1 8,64 

K+ (ppm) 0,76 0,86 0,86 0,79 1,01 0,77 0,45 0,52 

Cl- (ppm) 11 9 7 12 5 5 6 7 

SO4 
-2 (ppm) 20 17 14 19 15 29 23 24 

HCO3
- (ppm) 20 17 14 19 15 29 23 24 

Al (ppb) 31 39 15 16 13 10 9 22 

As (ppb) <0.5 <0.5 0,6 <0.5 1 <0.5 1,1 0,7 

Au (ppb) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

B (ppb) 19 19 18 27 34 13 26 34 

Ba (ppb) 47,97 23,07 30 32,33 44,72 22,44 64,35 36,97 

Br (ppb) 22 25 20 25 32 15 18 38 

Cd (ppb) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Ce (ppb) 0,03 0,05 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Co (ppb) 2,2 3,86 0,05 1,75 0,16 9,79 1,94 0,17 

Cr (ppb) 1,1 0,9 1,3 1 <0.5 0,5 0,5 0,6 

Cs (ppb) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,39 <0.01 <0.01 <0.01 

Cu (ppb) 4 1 1 0,8 1 1,4 1,3 1,8 

Fe (ppb) 35 135 17 <10 12 <10 175 13 

Ga (ppb) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Hg (ppb) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

Li (ppb) 1,1 0,4 0,2 0,2 1,3 <0.1 1,2 1,9 

Mn (ppb) 1,13 4,74 0,83 0,4 0,94 0,75 8,13 1,06 

Mo (ppb) 1,3 2,7 3,5 2,3 0,7 7,1 0,7 1,2 

Ni (ppb) 1 0,5 <0.2 0,6 1,2 <0.2 <0.2 <0.2 

P (ppb) 23 33 35 31 35 37 81 36 

Pb (ppb) 0,8 1,1 0,5 0,2 0,4 0,5 0,2 1,1 

Rb (ppb) 0,61 0,19 0,16 0,09 0,98 0,11 0,19 0,21 

S (ppm) 7 6 5 6 5 9 8 8 

Sb (ppb)  53,98 86,64 73,15 46,93 137,7 79,34 50,27 69,09 

Sc (ppb) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Se (ppb) 0,6 0,5 0,6 0,7 <0.5 2,5 <0.5 0,7 

Si (ppb) 6848 9827 8872 9104 10176 5768 12906 10258 

Sn (ppb) 0,14 0,12 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 

Sr (ppb) 323,7 214,7 236,9 235,3 177,6 158,2 351,7 471,6 

U (ppb) 1,13 0,81 1,06 1,09 0,71 1,14 2,04 2,64 

V (ppb) 5,1 4,1 3,5 3,5 6,2 1,8 11 8,1 

W (ppb) 0,06 19,82 0,16 0,11 0,05 0,06 0,03 0,04 

Y (ppb) 0,05 0,07 0,02 0,02 0,06 0,03 0,02 0,04 

Yb (ppb) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Zn (ppb) 153,8 1174 198,6 6,3 5,3 87,9 61,3 27,2 

Zr (ppb) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
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Çizelge 4. İncelenen suların Nisan (2011) ayı kimyasal analiz sonuçları 

Örnek No B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

EC (µS/ cm) 417,8 399,2 372 350,6 430,1 733 440,6 373,2 

T (º C) 13,6 14,4 15,5 14,4 13,3 15,2 14,2 14,7 

pH 6,88 7,09 6,75 6,74 6,85 6,62 6,96 6,7 

Ca+2 (ppm) 76,59 60,21 57,3 57,84 75,5 115,6 76,6 51,56 

Mg+2 (ppm) 12,97 13,28 12,3 8,88 11 19,48 13,01 11,96 

Na+ (ppm) 6,39 8,33 9,65 4,81 8,03 16,58 6,53 7,12 

K+ (ppm) 0,54 0,9 0,86 0,71 0,45 0,97 0,54 2,2 

Cl- (ppm) 2 6 3 2 5 17 2 4 

SO4
-2  (ppm) 20 22 15 29 26 33 21 8,8 

HCO3
- (ppm) 208 167 162 140 183 267 200 150 

Al (ppb) 14 12 7 5 5 6 14 6 

As (ppb) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,8 <0,5 <0,5 1,4 

Au (ppb) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

B (ppb) 13 18 18 15 38 33 13 27 

Ba (ppb) 37,92 20,74 17,44 12,35 27,93 37,06 34,3 70,9 

Br (ppb) 19 27 23 18 45 34 21 40 

Cd (ppb) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,07 <0,05 <0,05 <0,05 

Ce (ppb) 0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Co (ppb) 4,06 5,61 12,99 0,05 0,03 <0,02 10,38 0,05 

Cr (ppb) 2,4 2,1 1,2 0,7 <0,5 1,2 0,5 1,4 

Cs (ppb) 0,04 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Cu (ppb) 2,9 1,6 0,8 0,7 3,1 1,1 0,9 1 

Fe (ppb) <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Ga (ppb) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Hg (ppb) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Li (ppb) 0,5 <0,1 0,2 <0,1 2,2 0,3 0,5 6,9 

Mn (ppb) 0,97 0,73 0,13 0,94 0,31 0,21 1,18 0,11 

Mo (ppb) 1,6 4 3,8 9 1,1 1,2 1,6 1,8 

Ni (ppb) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

P (ppb) 35 34 45 33 39 38 25 32 

Pb (ppb) 2,8 1,9 1 2,5 0,7 2,8 1,6 0,7 

Rb (ppb) 0,43 0,21 0,16 0,08 0.17 0.09 0.38 0.34 

S (ppm) 7 8 6 10 8 10 8 3 

Sb (ppb) 71,99 90,77 180,2 21,16 7,17 3,76 126,2 18,2 

Sc (ppb) 1 2 2 1 2 2 <1 2 

Se (ppb) 0,9 6,2 1 2,2 0,7 1,6 0,8 0,6 

Si (ppb) 7091 10928 10659 6660 10983 11048 7141 11224 

Sn (ppb) 0,2 0,14 0,54 0,21 0,16 0,16 0,19 0,18 

Sr (ppb) 261 230,1 219,1 162,7 481,3 396 268,8 532,5 

U (ppb) 0,94 1,18 1,13 1,14 3 1,91 0,88 2,43 

V (ppb) 4,5 3,2 3 1,5 6,6 2,6 4,6 13,6 

W (ppb) 0,02 0,09 <0,02 0,04 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 

Y (ppb) 0,04 0,02 0,02 0,03 <0,01 0,02 0,04 <0,01 

Yb (ppb) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Zn (ppb) 100,6 59,7 88,5 129,4 41,9 13,9 284,8 39,4 

Zr (ppb) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
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Keban metamorfitlerinden alınan kayaç analiz 

sonuçlarına göre (Çizelge 5) mermerlerdeki Fe
+2

 

konsantrasyonu ortalama %3,8; Baskil 

magmatitlerine ait diyoritik kayaçlardaki Fe
+2

 

konsantrasyonu ise ortalama % 8,08’dir. Bu 

nedenle sularda bulunan Fe iyonu ağırlıklı olarak 

diyoritik kayaçlardaki Fe’li minerallerin 

çözünmesi ile yeraltı sularına geçmiş olmalıdır. 

İncelenen sularda yüksek konsantrasyonlarda 

(12,906 ppm) bulunan Si iyonunun kökenini de 

 

yine bölgede geniş yayılım gösteren Baskil 

magmatitlerine ait diyoritik ve granitik kayaçlar 

oluşturmaktadır. Sulardaki Ba, Sr konsantras-

yonları sırasıyla 30- 64,35 ppb ve 158,2- 471,6 

ppb arasında olup bu iyonların da kökenini gra-

nitik ve diyoritik kayaçlar oluşturmalıdır (Çizel-

ge 6). Baskil magmatitlerine ait diyoritik kayaç-

ların ortalama Zn konsantrasyonu 78,78 ppm 

olup, sularda bulunan Zn iyonununda ana 

kaynağı diyoritik kayaçlardır. 

 
Çizelge 5. Keban metamorfitlerine ait ana ve eser element içeriği [10] 

 

Ana Elementler Ortalama 

Si (%) 5,18 

Ti (%) 0,04 

Al (%) 0,86 

Fe (%) 3,80 

Mg (%) 5,67 

Ca (%) 25,50 

Na (%) 0,07 

K (%) 0,02 

Mn (%) 0,11 

P (%)  0,01 

Eser Elementler Ortalama 

F (ppm) 972,00 

Cl (ppm) 170,00 

Ba (ppm) 25,00 

Sr (ppm) 89,75 

Rb (ppm) 3,00 

Cr (ppm) 52,00 

Ni (ppm) 6,50 

Co (ppm) 7,25 

V (ppm) 28,00 

Cu (ppm) 14,33 

Zn (ppm) 26,25 

Pb (ppm) 4,00 

Mo (ppm) 1,50 

Sn (ppm) 3,33 

TI (ppm) 1,00 

As (ppm) 8,75 

Ga (ppm) 2,50 

Zr (ppm) 10,75 

U (ppm) 1,50 

Th (ppm) 6,00 
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Çizelge 6. Baskil magmatitlerine ait kayaçların ana oksit ve iz element bileşim değerleri (20-Diyorit, 40-Gabro, 

60-Diyorit, 91-Granatlı diyorit, 94- Diyort, 15- Granodiyorit, 24- Granodiyorit, 47-Granit, 59-Granit, 108-

Granit, 113-Granit) [3] 

 
DİYORİTİK KAYAÇ TOPLULUĞU  GRANİTİK KAYAÇ TOPLULUĞU  

 20 40 60 91 94 ORT 15 24 47 59 97 108 113 ORT 

SiO2 

(%) 

42,50 45,40 46,30 51,00 47,50 46.54 69,00 77,00 74,00 73,20 72,00 72,10 74,00 73.04 

TiO2 

(%) 

0,55 0,50 0,70 0,46 0,62 0.57 0,35 0,25 1,45 0,20 0,20 0,17 0,16 0.39 

Al2O 

(%)3 

15,00 19,30 14,55 19,10 16,50 16.89 16,00 14,75 14,50 15,80 16,30 15,80 16,00 15.59 

Fe2O3 

(%) 

1,55 1,60 2,07 1,67 1,77 1.73 0,99 0,41 0,33 0,59 0,44 0,33 0,39 0.49 

FeO 

(%) 

7,79 7,93 10,30 5,53 8,85 8.08 1,63 0,69 0,52 0,96 0,73 0,52 0,66 0.81 

MnO 

(%) 

0,02 0,19 0,23 0,02 0,18 0.13 0,65 0,03 0,03 0,05 0,03 0,02 0,01 0.12 

MgO 

(%) 

9,95 7,75 7,62 0,99 5,45 6.35 1,19 1,12 0,36 0,46 0,67 0,45 0,33 0.65 

CaO 

(%) 

14,85 12,50 12,47 10,75 11,80 12.47 3,45 3,11 1,12 1,50 1,65 1,40 1,15 1.91 

Na2O 

(%) 

0,81 1,41 1,75 3,71 2,90 2.12 3,30 2,26 3,84 2,97 3,77 3,37 3,24 3.25 

K2O 

(%) 

0,60 0,50 0,60 0,55 0,85 0.62 1,85 1,25 4,85 4,40 4,15 4,60 5,30 3.77 

P2O5 

(%) 

0,19 0,10 0,14 0,37 0,15 0.19 0,13 0,10 0,05 0,07 0,05 0,05 0,60 0.15 

 93,81 97,18 96,73 94,15 96,57 95.69 98,54 100,94 101,05 100,20 99,99 98,81 101,86 113.87 

Rb 

(ppm) 

8 4 7 80 23 24.4 59 32 215 198 197 231 207 162.71 

Sr 

(ppm) 

235 178 300 437 221 274.2 187 232 178 202 190 175 177 191.57 

Ba 

(ppm) 

291 8 5 595 5 180.8 200 75 380 435 340 380 420 318.57 

Nb 

(ppm) 

4 2 9 63 2 16 13 6 17 30 53 22 25 23.71 

Y 

(ppm) 

7 7 8 31 12 13 26 24 37 44 43 41 40 36.43 

Zr 

(ppm) 

55 24 60 220 65 84.8 120 122 100 140 132 115 105 119.14 

La 

(ppm) 

28 29 17 40 18 26.4 42 27 38 18 43 14 24 29.42 

Ce 

(ppm) 

27 10 17 102 35 38.2 12 42 125 87 25 60 85 62.28 

 

5. Gübrelemenin Yeraltı Ve Yüzey Sularına 

Etkisi 

 

İnceleme alanında çok çeşitli bileşiklerde 

gübreleme çalışmaları yapılmaktadır. İnceleme 

alanında Kasım, Aralık aylarında toprağa azot 

bileşimli gübreler verilmekte olup, bunu Mart ve 

Nisan aylarında diamonyum fosfat (DAP) ve N-

P-K (13.24.12 ve 5.12.15 oranlarında) bileşimli 

gübreler izlemektedir. Nisan ve Mayıs aylarında 

ağaçlara ürünü fazlalaştırmak amacıyla K
+
 

bileşiminde yaprak gübresi uygulanmaktadır. Bu 

gübre toz bileşiminde olup sulandırılarak 

püskürtmeli olarak ağaçların çiçekleri üzerine 

uygulanan bir gübredir. Çalışma kapsamında bu 

gübreleme faaliyetlerinin Pliyosen yaşlı akifer 

formasyon sularını etkileyip etkilemediğini 

belirlemek amacıyla da sular değerlendirilmiştir. 

İnceleme alanı içerisinde bulunan Beşik Çayı ve 

Çaygır Dere sularından da Temmuz (2008) ve 

Nisan (2009) aylarında örnekler alınarak NH4
+
-

N, NO2
-
-N, NO3

-
-N ve PO4

-3
 konsantrasyonları 

belirlenmiştir (Çizelge 7).  

 

Yüzey sularının analiz sonuçları Kıta İçi Su 

kaynakları, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 

[12]’ne göre (Çizelge 8) değerlendirildiğinde 

inceleme alanındaki Beşik Çayı (B9) ve Çaygır 
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Dere (B10) sularının herhangi bir kirlilik 

göstermediği ve suların I. sınıf su (Yüksek 

kaliteli su) sınıfında yer aldığı belirlenmiştir. 

 
Çizelge 7. İnceleme alanında bulunan yüzey sularının NH4

+
-N,  NO2

-
-N, NO3

-
-N, PO4

-3 

                         konsantrasyonları   (* Beşik Çayı, ** Çaygır Dere) 

 

Örnek No Temmuz(2008)      Nisan(2009) 

 NO2
-
-N(mg/L) NO2

-
-N(mg/L) 

B9* 0,001 0,002 

B10** 0,001 0,001 

 NO3
-
-N (mg/L) NO3

-
-N(mg/L) 

B9* 0,7 0,6 

B10** 1,3 1 

 NH4
+
-N(mg/L) NH4

+
-N(mg/L) 

B9* 0,03 0,01 

B10** 0,04 0,05 

 PO4
-3

 (mg/L) PO4
-3

 (mg/L) 

B9* 0,04 0,01 

B10** 0,01 0 

 
Çizelge  8. Kıta İçi Su Kaynaklarının Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine Göre Sınıflanması [12] 

 

Yüzeysel suyun sınıfı Amonyum azotu 

(NH4-N)(mg/L) 

Nitrit azotu 

(NO2-N)(mg/L) 

Nitrat azotu 

(NO3-N)(mg/L) 

Toplam fosfor 

(mg/L) 

I.sınıf su 

 (Yüksek kaliteli su) 

0,2
c
 0,002 5 0,02 

II. sınıf su  

(az kirlenmiş su) 

1
c
 0,01 10 0,16 

III. sınıf su 

 (kirlenmiş su) 

2
c
 0,05 

 

20 0,65 

IV.sınıf su 

 (çok kirlenmiş su) 

 

>2 

>0,05 >20 >0,65 

(c) pH değerine bağlı olarak serbest amonyak azotu konsantrasyonu 0,02 mg/L değerini geçmemelidir.
 

5.1. Sularda NH4
+
 Dağılımı 

 

      Bazı araştırmacılar yeraltı suyundaki NH4
+

 

iyonunun, inorganik kökenli olmasının insan 

sağlığı üzerinde doğrudan olumsuz etkisinin 

olmayacağını ancak pestisit ve tarımsal gübreler 

gibi organik kökenli NH4
+
’ün yeraltı suyuna 

geçmesinin insan sağlığında ciddi problemlere 

neden olacağını belirtmişlerdir [13].  

     Genel olarak incelenen suların (Çizelge 9)   

NH4
+
 konsantrasyonları Çizelge 10’da NH4

+
 için 

belirlenen sınır değerinin altında olup kirlilik 

göstermemektedirler. Suların kimyasal analiz 

sonuçlarına göre incelenen suların NH4
+
 

konsantrasyonları genel olarak Nisan aylarında 

diğer aylara göre daha yüksektir B3 (92 m 

derinliğindeki sondaj kuyusu) nolu örnekte NH4
+

 

konsantrasyonu Nisan (2009) ayında 0.36 mg/L 

değerindedir (Şekil 8 ve Şekil 9). NH4
+
 

konsantrasyonunun Nisan ayındaki bu genel 

artışı, bölgede Mart ve Nisan aylarında ağaçlara 

uygulanan diamonyum fosfat bileşimli 

gübrelerden kaynaklanıyor olmalıdır. Nisan ayını 

takip eden Temmuz, Ağustos, Eylül (2011) 

aylarında ise suların NH4
+
 konsantrasyonları 

giderek azalmaktadır. Bu durum, bölgede bu 

aylarda gübreleme çalışmalarının olmayışı ve 

herhangi bir kirleticinin olmadığının 

göstergesidir. 
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Çizelge 9. İnceleme alanı içerisinde bulunan yeraltı sularının NH4
+
, NO2

-
, NO3

-
, PO4

-3
 konsantrasyonları (n.a: 

Analiz yapılmadı) 

 

Ö.NO Temmuz(2008)      Nisan(2009) Kasım(2010)  Nisan(2011) Temmuz(2011) Ağustos(2011) Eylül(2011) 

 NO2
-(mg/L) NO2

-(mg/L) NO2
-(mg/L) NO2

-(mg/L) NO2
-(mg/L) NO2

-(mg/L) NO2
-(mg/L) 

B1 0,01 0,007 0,08 0,19 0,07 0,09 0,1 

B2 0,003 0,01 0,04 0,07 0,07 0,1 0,09 

B3 0 0,003 0,013 0,08 0,08 0,07 0,07 

B4 0,003 0,003 0,03 0,07 0,08 0,08 0,09 

B5 0,003 0,007 0,05 0,06 0,06 0,09 0,09 

B6 0,003 0,007 0,07 0,09 0,06 0,08 0,07 

B7 0,003 0,01 0,03 0,07 0,11 0,11 n.a 

B8 0 0,007 0,03 0,16 0,08 0,08 0,12 

  

Ö.NO NO3
-(mg/L) NO3

-(mg/L) NO3
-(mg/L) NO3

-(mg/L) NO3
-(mg/L) NO3

-(mg/L) NO3
-(mg/L) 

B1 10,1 2,66 5,75 1,33 7,85 0,234 0,37 

B2 9,7 3,1 19,5 15,1 8,65 0,216 0,484 

B3 11,1 6,6 5,75 11,5 9,5 0,234 0,55 

B4 13,7 26,13 15,5 2,7 11,55 0,251 0,6 

B5 19,5 17,3 19,5 16,8 9,05 0,201 0,566 

B6 31,4 24,4 27,5 43,8 9,9 0,201 0,484 

B7 20 3,5 27,5 2,66 6,6 0,102 n.a 

B8 5,8 16,4 6,6 23,03 9,05 0,069 0,484 

Ö.NO NH4
+(mg/L) NH4

+(mg/L) NH4
+(mg/L) NH4

+(mg/L) NH4
+(mg/L) NH4

+(mg/L) NH4
+(mg/L) 

B1 0,2 0,09 0 0,06 0,05 0,04 0,06 

B2 0,12 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 

B3 0,09 0,36 0,04 0,14 0,06 0,03 0,08 

B4 0,15 0,04 0,1 0,12 0,09 0,06 0,04 

B5 0,12 0,03 0,04 0,06 0,06 0,05 0,04 

B6 0,03 0,04 0,06 0,07 0,05 0,04 0,05 

B7 0,04 0,2 0,012 0,1 0,1 0,09 n.a 

B8 0,07 0,09 0,012 0,04 0,06 0,05 0,04 

Ö.NO PO4
-3 (mg/L) PO4

-3 (mg/L) PO4
-3 (mg/L) PO4

-3 (mg/L) PO4
-3 (mg/L) PO4

-3 (mg/L) PO4
-3 (mg/L) 

B1 0,16 0,09 n.a 0,04 <0,05 0,4 n.a 

B2 0,16 0,03 n.a 0,02 0,03 0,12 n.a 

B3 0,09 0,16 n.a 0,03 0,01 0,09 n.a 

B4 0,03 0,03 n.a 0,01 <0,05 0,3 n.a 

B5 0,44 0,03 n.a 0 0,02 0,2 n.a 

B6 0,03 0,06 n.a 0,01 0 0,12 n.a 

B7 0,06 0,12 n.a 0,04 0,06 0,03 n.a 

B8 0,16 0,06 n.a 0,01 <0,05 0,12 n.a 
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Şekil 8. İncelenen suların NH4
+
 değerlerinin aylara göre karşılaştırılması 

 

 
 
       Şekil 9. İncelenen suların NH4

+
 konsantrasyonlarının örnek lokasyonlarındaki dağılımları 
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Çizelge 10. İçme sularının Türk Standartları Enstitüsü (TS266-2005), Sağlık Bakanlığı'nın 17 Şubat 2005 tarih 

ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında 

Yönetmelik", Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), Avrupa Birliği (EC) ve ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) 

tarafından belirtilen limit değerleri [18] 

 
 

 

PARAMETRELER 

  

TÜRK 

STANDARTLA 

RI TSE 266 

(2005) 

 

DÜNYA 

SAĞLIK 

TEŞKİLATI 

(WHO) (1999) 

ABD ÇEVRE 

KORUMA 

AJANSI 

(EPA) 2002 

 

AVRUPA 

BİRLİĞİ (EC) 

1998 

 

SAĞLIK 

BAKANLIĞI 

İ,T,A,S,H,Y, 

2005 

Sıcaklık ( oC) - - - - - 

pH 6,5- 9,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5- 9,5 6,5- 9,5 

Bulanıklık (NTU) 5,00 5,00 1,00 1,00 1,00 

Koku Normal - - - Normal 

TDS (mg/l) - 1,000,0 500,0 - - 

İletkenlik 2,500 - - - 2,500 

Tuzluluk - - - - - 

Amonyum (mg/l) 0,500 1,500 - 0,500 0,500 

Demir (mg/l) 0,200 - 0,300 0,200 0,200 

Mangan (mg/l) 0,050 0,500 0,050 0,050 0,050 

Alüminyum (mg/l) 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

Sülfat (mg/l) 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

Magnezyum(mg/l) 50 - - - - 

Sodyum(mg/l) 175 200 - 200 - 

Potasyum(mg/l) 12 - - - - 

Serbest Klor(mg/l) 0,5 5 - - - 

Kalsiyum (mg/l) 200 - - -  

Klorür (mg/l) 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

KİMYASAL 

ÖZELLİKLER 

     

Sertlik (Fs o) - 50,0 - - - 

Nitrit (mg/l) 0,500    0,500 

Nitrat (mg/l) 50,0 50,0 45,0 50,0 50,0 

Bakır (mg/l) 2,000 - 1,000 2,000 2,000 

Siyanür (mg/l) 0,050 - - - 0,050 

Kurşun (mg/l) 0,010 0,050 0,050 0,010 0,025 

Kadmiyum (mg/l) 0,005 0,005 0,010 0,005 0,005 

Krom (mg/l) 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

Nikel (mg/l) 0,020 - - - 0,020 

MİKROBİYOLOJİK 

ÖZELLİKLER 

     

E,Coli 0/100mL - - 0/100mL 0 

Koliform 0/100mL   0/100mL 0 

KoloniSay,(220C) Normal - - - Normal 

 

5.2. Sularda NO2
-
 Dağılımı 

 

NO2
-
 ve NH3’ün suda mevcudiyeti daha 

ziyade suların dışkı maddeleriyle kirlendiğini 

akla getirir. Aslında bu bileşiklerin kendisi sağlık 

bakımından zararlı olmasa bile kirlenme 

indikatör vazifesi gördüğü için önemlidir. Bu 

sebeple içilecek suyun NO2
-
 ve NH3

+
  konsant-

rasyonu sıfır olmalıdır [14].  

İncelenen suların NO2 içerikleri 0 ile 0,19 

mg/L arasında olup Çizelge 10’daki standartlarda  

belirtilen 0,5 mg/L değerindeki üst limitin 

altında olduğundan suların NO2
-
 açısından 

herhangi bir kirlilik göstermediği belirlenmiştir. 

Ancak, suların NO2
-
 konsant-rasyonları Temmuz 

(2008) ve Nisan (2009) aylarında oldukça 

düşükken Kasım (2010) ayında yükselmeye 

başlayarak takip eden aylarda hemen hemen aynı 

değerlerde seyretmiştir (Çizelge 9 ve Şekil 10). 

2010 ve 2011 yıllarında suların NO2
-
 

konsantrasyonlarında görülen bu genel artış 

bölgedeki gübreleme faaliyetlerindeki artış ya da 

besi ahırlarından kaynaklanıyor olabilir (Şekil 

11). Çalışma alanı içerisinde Nisan ayında B8 

nolu keson kuyu ile B1 nolu sondaj kuyu 

sularının NO2
-
 konsantrasyonlarında diğer aylara 

göre belirgin bir artış saptanmıştır. Bu durum 

hem sondaj kuyu sularının hem de keson kuyu 

sularının bölgede yapılan gübreleme faali-

yetlerinden etkilendiği söylenebilir. 
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Şekil 10. İncelenen suların NO2
-
 değerlerinin  aylara göre karşılaştırılması 

 

 
Şekil 11. İncelenen suların NO2

-
 konsantrasyonlarının örnek lokasyonlarındaki dağılımları 
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5.3. Sularda NO3
- 
Dağılımı 

 

       Tarım alanlarında azot bileşimli gübrelerin 

bitkiler tarafından aşırı miktarlarda kullanılması 

sonucu azot suya NO3
-
 formunda geçmektedir. 

Bu şekilde geçen azotlu gübreler  sularda NO3
-
 

kaynaklı kirlenmelere neden olmaktadır. NO3
-
 

kaynaklı kirlenmelerin temel olarak dört ana 

kaynağı vardır. Birincisi, tarımsal faaliyetlerde 

kullanılan azot kaynaklı gübreler, ikincisi çorak 

alanlarda doğal olarak meydana gelen azot 

bağlanması, üçüncüsü topraktaki organik 

maddenin NO3
-
’ün olmadığında bozulması ve 

dördüncüsü de insan ve hayvan atıkları 

neticesinde oluşan bozulmalardır [11]. Bazı 

araştırmacılar, yeraltı sularındaki NO3
-
 

kirliliğinin kökeninin doğrudan ve dolaylı olarak 

meydana geldiğini belirtmişlerdir [15]. Bu 

araştırmacılar NO3
-
’ın yeraltı suyunda dolaylı 

olarak varlığını, tarımsal amaçlı kullanılan azotlu 

gübreler ile hayvansal gübrelerin yağışlarla 

çözünmesiyle yeraltı suyuna geçmesi şeklinde 

gerçekleştiğini; deponi alanları ve kanali-

zasyondan kaynaklı NO3
-
 kirliliğinin de 

doğrudan kaynaklı bir kirlilik oluşturacağını 

belirtmişlerdir. 

     İncelenen suların NO3
-
 konsantrasyonlarının 

aylara göre dağılımında keson kuyular ile sondaj 

kuyuları arasında çok belirgin farklılıkların 

olmadığı belirlenmiştir (Şekil 12). Tüm 

örnekleme noktalarında suların NO3
-
 konsantras-

yonunda yağışlı ve kurak dönemler arasında artış 

ve azalışlar görülmektedir (Şekil 13). Ancak, 

genel olarak suların NO3
-
 konsantrasyonlarının 

gübreleme dönemlerini takip eden aylarda arttığı, 

gübrelemenin olmadığı Ağustos ile Eylül 

aylarında ise azaldığı söylenebilir (Çizelge 9). 

     Yapılan bazı çalışmalarda yeraltı sularının 

NO3
-
 konsantrasyonunun yağışlı dönemlerde, 

kurak dönemlere kıyasla daha yüksek değerlerde 

olduğu tespit edilmiş olup bu konsantrasyonun 

kullanılan gübre, toprak yapısı ve kullanım 

zamanı gibi faktörlere bağlı olarak değiştiği 

belirtilmiştir [16]. Bazı araştırmacılar ise yeraltı 

sularının NO3
-
 konsantrasyonunda yağışlı 

dönemlerde yağışların etkisiyle, akiferde 

seyrelme ve denitrifikasyon gibi olayların 

neticesinde azalma olabileceğini belirtmişlerdir 

[17]. Aynı araştırmacılar geçici NO3
-
 

kaynaklarının ortadan kalkması sonucunda yer-

altı suyunda NO3
-
 miktarının azalacağını ve  

tarımsal gübreleme dışında, septik çukur veya 

kanalizasyon sistemlerinden olan kaçakların da 

yeraltı suyunda NO3
-
 artışına sebep olabileceğini 

belirtmişlerdir. Dolayısıyla NO3
-
 konsantras-

yonlarındaki mevsimsel değişimlerin muhte-

melen arazi kullanımı, yağışlar, yeraltı suyu 

beslenme oranları ve benzeri etkenler 

belirlemektedir. 

      İnceleme alanında özellikle B6 nolu suyun 

NO3
-
 konsantrasyonu diğer su örneklerine göre 

daha yüksektir (Şekil 12). Bunun nedeni, B6 

nolu örnek noktasının bulunduğu alanda yoğun 

bahçe tarımı ve besi hayvancılığının 

yapılmasının yanı sıra bu örnek noktasının 

Baskil ilçe mezarlığının çok yakınında olmasına 

da bağlı olabilir (Şekil 13).  

 İnceleme alanındaki suların NO3
-
 

konsantrasyonları, İnsani Tüketim Amaçlı Sular 

Yönetmeliği [18]’nin üst sınır değeri olan 50 

mg/L’nin altında olduğundan incelenen sular 

temiz ve içilebilir niteliktedir (Çizelge 10). 

Ancak, bazı örnek noktalarındaki suların NO3
-
 

konsantrasyonunun bu sınır değerine yakın 

olması bu suların dışarıdan bir kirletici 

tarafından kirletildiğini göstermektedir (Şekil 

14).  

 

5.4. Sularda PO4-3 Dağılımı 

 

İnceleme alanındaki suların PO4-3 analizleri 

çalışma kapsamında tüm aylarda yapılamamıştır 

(Çizelge 9). Analizlerin yapıldığı aylarda genel 

olarak suların PO4-3 konsantrasyonları 

gübreleme yapılan aylarda düşük, gübrelemeden 

sonra daha yüksektir (Şekil 15). Bir keson kuyu 

suyu olan B5 nolu suyun PO4-3 

konsantrasyonunun Temmuz ayında diğer sulara 

göre daha yüksek olması, keson kuyu sularının 

kirlenmeden daha kolay ve daha kısa sürede 

etkilendiğini göstermektedir. Diğer su 

örneklerinde ise Temmuz ayındaki bu 

konsantrasyon artışı daha düşük olup özellikle 

Ağustos ayında yüksektir (Şekil 16). İçme 

sularında fosfor açısından belirlenmiş zararsız P 

konsantrasyonu 7 mg P2O5/L (üst sınır) 

düzeyindedir. İnceleme alanındaki sularda bu 

konsantrasyon miktarına göre, herhangi bir 

fosfor kirliliğinin olmadığı belirlenmiştir.  
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                      Şekil 12. İncelenen suların NO3

-
 değerlerinin  aylara  göre karşılaştırılması 

 

 

 
 

                           Şekil 13. İncelenen suların NO3
-
 konsantrasyonlarının örnek lokasyonlarındaki  

                           dağılımları 
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                            Şekil 14. İnceleme alanının genelleştirilmiş kirlilik modeli 
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                                  Şekil 15. İncelenen suların PO4

-3
 değerlerinin  aylara göre karşılaştırılması  

 

 
                              Şekil 16. İncelenen suların PO4

-3
 konsantrasyonlarının örnek lokasyonlarındaki  

                              dağılımları 

 

6. Sonuçlar 

 

Pliyo-Kuvaterner yaşlı çakıltaşları, silt ve 

kumtaşlarından oluşan akiferden alınan suların 

kimyasal analiz sonuçlarına göre sularda en fazla 

bulunan katyon Ca
+2

, en fazla bulunan anyon ise 

HCO3
-
 olup sular Ca-HCO3 fasiyesindedir. 

Yeraltı sularının iz element ve metal 

içerikleri değerlendirilip çeşitli standartlarla 

karşılaştırıldığında suların içme ve kullanmaya 

uygun oldukları belirlenmiştir. Ayrıca, çalışma 

alanı içerisinde bulunan yüzey sularında da 

herhangi bir kirlilik unsuruna rastlanmamıştır. 

Baskil ilçe mezarlığı yanında bulunan B6 

nolu kuyu suyunun içme, kullanma ve sulama 
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amaçlı kullanılmaması gerekmektedir. Çünkü, 

mezarlık sahaları yeraltı suyundan mümkün 

olduğu kadar uzak olmalıdır. Mezarlık 

hududundan itibaren 250 metrelik bir mesafe 

dahilindeki kuyu ve menba gibi yeraltı suları 

hiçbir maksatla kullanılmamalıdır [20].  

Azot bileşimli gübreleme çalışmaları 

sonucu suda bulunması muhtemel NH4
+
, NO2

-
, 

NO3
-
 ve PO4

-3
 konsantrasyonlarına bu çalışma da 

rastlanmıştır. Bu iyon konsantrasyonları sularda 

kirlilik oluşturacak boyutta değildir. Ancak, bazı 

keson ve sondaj kuyularında 2010 ve 2011 

yıllarında önceki yıllara oranla görülen NO2
-
 

konsantrasyonundaki artış, bazı kuyu sularında 

NO3
-
 için belirlenen üst limit değerine çok yakın 

NO3
-
 konsantrasyonlarının tespit edilmesi, ayrıca 

K
+
 iyon konsantrasyonunun da yine bazı kuyu 

sularında üst limit değerinin üzerinde olması 

bölgedeki yeraltı sularının kimyasal gübrelerden 

etkilendiğini göstermektedir. 

Baskil ilçesi içme ve kullanma amaçlı 

olarak su ihtiyacının önemli bir bölümünü 

incelenen bu kuyu sularından sağlamaktadır. 

Şimdilik ciddi boyutta olmayan ancak ilerleyen 

dönemlerde mevcut tarımsal gübreleme 

çalışmalarının arttırılarak devam etmesi 

durumunda yeraltı sularının etkilenmesi 

muhtemeldir. Bu nedenle, bölgede tarımsal 

gübreleme ve ilaçlama çalışmalarının daha 

dikkatli yapılması, gelecekte kirlilik oluşabilme 

potansiyeline sahip bu akifer sularının periyodik 

kimyasal analizleri yapılarak kontrolü ve 

korunması sağlanmalıdır. 

 

Not: Bu çalışma ilk yazarın yüksek lisans tez 

çalışması olup Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu 

tarafından FÜBAP-1638 nolu proje ile 

desteklenmiştir. 
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Özet 

Bu çalışmada, Keban Baraj Gölü’ne kıyısı bulunan İçme, Şeyhhacı, Uzunova, Koçkale, Güzelyalı, Yolüstü, 

Örencik köylerinde balık eti tüketim alışkanlıklarını belirlemek amacıyla Ağustos-Eylül (2011) ayları arasında 

139 kişi üzerinde gönüllülük esasına göre anket çalışması yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların 

%61,15’i balık etini, %7,19’u kırmızı eti, %2,88’i tavuk eti ve %28,78’inin ise hepsini severek tükettikleri 

belirlenmiştir. Balığı tercih etmelerindeki en büyük nedeninin %59,71 ile lezzetli olduğu tespit edilmiştir. 

Katılımcıların %80,58’inin tatlı su balıklarını, %3,60’nın da deniz balıklarını tercih ettiği saptanmıştır. Balık 

tüketenlerin öncelikle tatlı su balıklarından aynalı sazan (%71,22), deniz balıklarından ise hamsi olduğu 

(%72,66) belirlenmiştir. Katılımcıların %96,40’ının balığı taze olarak tükettiği, tüketim şekli olarak da 

%66,19’un kızartmayı tercih ettiği saptanmıştır. Ailenin %27,34’ünün ayda 4-6 kg arasında balık tükettikleri 

belirlenmiştir. Erkek katılımcıların %61,90’ı, bayan katılımcıların ise %58,82’sinin balıketini severek tükettikleri 

saptanmıştır (p˃0,05). Fakat aylık gelir ve eğitim düzeyleri dikkate alındığında et tercihinde istatistiksel olarak 

önemli derecede farklılık olduğu belirlenmiştir (p˂0,05). 

Anahtar Kelimeler: Balık, Keban Baraj Gölü Ova Bölgesi, Anket, Tüketim alışkanlıkları 

The Investigation of Fish Consumption  of People  in the Ova Region of 
Keban Dam Lake 

Abstract 

In this study, a survey has been held on 139 willing people from August 2011 to September 2011 in order to find 

out fish consumption habits in the İçme, Şeyhhacı, Uzunova, Koçkale, Güzelyalı, Yolüstü and Örencik villages, 

which are near to the coast of Keban Dam Lake. According to the results it has been determined that 61.15% of 

the participants like eating fish, 7.19% red meat, 2.88% chicken and 28.78%all kinds of meat. It has been seen 

that taste of the fish is the main reason why 59.7% of them like fish. It has also been found out that 80.58% like 

fresh water fish and 3.60% sea fish of them. Fish-lovers prefer fresh water fish, carp with 71.22% and anchovy 

with 72.6%. It has been learnt that 96.40% of them like eating fish fresh and 66.19 of them prefer fried fish. It 

has been determined that most of the families (27.34%) consume 4-6 kg fish in a month. It has been found out 

that 61.90% of men and 58.82% of women enjoy eating fish. When income and education level are taken into 

account, a difference at preferring meat has been determined. 

Key Words: Fish, Ova Region of Keban Dam Lake, Survey, Consumption behaviours                                                           1 
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1. Giriş 

 

Ülkemizde su ürünleri talebini ve tüketimini 

etkileyen faktörler bulunmaktadır. Bunlardan 

bazıları tüketicinin gelir seviyesi, fiyat ve 

tüketici tercihleri olarak sıralanabilir. Buna ek 

olarak tüketici alışkanlıkları, bölgenin sosyal ve 

ekonomik yapısının da etkili olduğu söylenebilir. 

Ülkemizde kişi başına düşen yıllık balık tüketimi 

6,918 kg’dır [1]. Bu değer  

dünya ortalaması olan 16 kg ve AB ortalaması 

olan 25 kg’ın çok altındadır. Diğer taraftan 

Türkiye’de su ürünleri tüketim miktarı bölgeler 

arası değişim göstermektedir. Türkiye’de yılda 

kişi başına balık tüketimi Doğu Anadolu, 

Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesinde 

çok düşükken, Karadeniz ve diğer kıyı 

bölgelerinde oldukça yüksektir. Örneğin 

Karadeniz Bölgesi’nde kişi başına yılda 25 kg 

civarında balık tüketilirken, Doğu ve Güney 

Doğu Anadolu Bölgesinde bu rakam 1 kg’ın 

altına düşmektedir [2]. 

Ülkemiz nüfusu hızlı bir şekilde artarken, 

beslenme için kullanılan kaynakların da aynı 

şekilde artırılması, verimli bir düzeye getirilmesi 

ve değerlendirilmesi zorunludur. Sağlıklı ve 

dengeli beslenme için alınması gereken günlük 

protein ihtiyacının %40-50’si hayvansal kaynaklı 

proteinlerden karşılanmalıdır [3-6]. İnsan 

sağlığının korunması ve sağlıklı gelecek nesiller 

yetiştirmek için yeterli ve dengeli beslenmenin 

önemi ve gerekliliği konusunda gereken 

hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Bu 

açıdan dengeli bir beslenmenin nasıl olacağı 

konusunda bireylerin tüketim alışkanlıklarının 

belirlenmesi ile daha isabetli sonuçlar 

alınabilecektir 
Keban Baraj Gölü Türkiye’nin büyük yapay 

göllerinden biridir. Keban Baraj Gölünde 

elektrik üretiminin yanı sıra Elazığ su ürünleri 

üretimine ve tüketimine önemli katkılar 

sağlamaktadır [7]. Keban Baraj Gölünde avlanan 

su ürünlerinin 964 ton olduğu belirlenmiştir [1].  

Bu çalışma, Keban Baraj Gölü Ova 

Bölgesinde yer alan ve halkının büyük bir 

bölümü balıkçılıkla ilgilendiği İçme, Şeyhhacı, 

Uzunova, Koçkale, Güzelyalı, Yolüstü ve 

Örencik köylerinde balık eti tüketim 

alışkanlıkları ile tüketici davranışlarını 

incelemek amacıyla yapılmıştır. 

 

2. Materyal ve Metot 

 

Araştırma, Elazığ il sınırı içinde bulunan 

Keban Baraj Gölü Ova Bölgesinde toplam 139 

kişiyle yüz yüze yapılan anket uygulamasından 

elde edilen verileri içermektedir. Anket, 2011 

yılı Ağustos-Eylül ayları arasında rastgele 

seçilen ve gönüllülük esasına uygun olarak 

ankete katılmayı kabul eden 18 yaş ve üzerindeki 

kişilere uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak, 

bazı araştırmacıların [8-10] kullandıkları 

anketlerden yararlanılarak, modifiye edilmiş 28 

soruluk anket formu kullanılmıştır. Anketin 

birinci bölümünde bağımsız değişkenlerin 

(cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, evdeki hane 

halkı sayısı, aylık ortalama hane geliri ve 

meslek) belirlenmesi amacıyla altı adet; ikinci 

bölümünde katılımcıların tüketim davranışlarını 

belirlemeye yönelik 12 adet soru kullanılmıştır. 

Aylık ortalama hane geliri alt grupları, 2011-

Temmuz ayı TÜİK verilerine göre 16 yaş üzeri 

çalışanların net asgari ücretleri, Türkiye’deki 

açlık ve yoksulluk sınırları dikkate alınarak 

oluşturulmuştur. 

Araştırmada öncelikle elde edilen verilere 

ait sayısal ve % frekanslar belirlenmiştir. Sonra 

tüketici tercihleri ile ilgili görüşlerine aylık 

ortalama hane geliri, öğrenim durumu ve cinsiyet 

faktörlerinin etkilerini belirlemek amacıyla Ki-

Kare (Pearson’s Chisquare) analizi yapılmıştır. 

İstatistiksel analiz için SPSS®12.00 (SPSS Inc., 

Chicago, IL, USA) programı kullanılmıştır. 

 

3. Bulgular 

 

3.1. Katılımcıların Genel Karakteristikleri  

 

Katılımcıların demografik özelliklerine 

ilişkin veriler Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre, 

katılımcıların %56,8’i erkek olup, yaş grubu 

bakımından 46 yaş ve üstü olup (%36,69) ilk 

sırada yer almıştır. Ankete katılanların öğrenim 

durumları bakımından %43,88 ilkokul mezunları 

ilk sırada yer almıştır. Katılımcıların %4,32’sinin 

okuryazar olmadığı, %20,14’ü ortaokul, 

%23,74’ü lise ve %7,91’i ise üniversite mezunu 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, evdeki hane halkı 

sayısı incelendiğinde katılımcıların %25,9’u beş 

kişilik hanede yaşadıkları, on ve daha fazla hane 

halkı sayısına sahip katılımcıların ise sadece 

%4,32’lik bir orana sahip oldukları tespit 
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edilmiştir. Ankete katılanların aylık ortalama 

hane gelirleri %37,41 oranda 680-950 TL 

arasında, 680 TL’den az geliri olanların oranı 

%33,81 olarak saptanmıştır. Ayrıca meslek 

grupları incelendiğinde en fazla %44,60 oranı ile 

serbest meslek, %17,27 ile ev hanımı, %15,11 

işçi, %11,51 emekli, %10,07 memur ve %1,44’ü 

öğrenci olarak belirlenmiştir. 

 

Tablo 1. Katılımcıların genel karakteristikleri 

İncelenen Faktörler n % 

Cinsiyet Erkek 105 78,42 

Bayan 34 21,58 

Yaş 18-24 8 5,76 

25-36 41 29,50 

36-45 39 28,06 

46-üstü 51 36,69 

Öğrenim durumu Okur-yazar değil 6 4,32 

İlkokul 61 43,88 

Ortaokul 28 20,14 

Lise 33 23,74 

Üniversite 11 7,91 

Hanedeki birey 

sayısı 

2 16 11,51 

3 11 7,91 

4 30 21,58 

5 36 25,90 

6 21 15,11 

7 9 6,47 

 8 7 5,04 

 9  3  2,16 

10 ve daha fazlası 6  4,32 

Aylık ortalama 

hane  geliri 

680 TL’den az  47 33,81 

680-950 TL arası  52 37,41 

950-3000 TL arası  38 27,34 

3000 TL’den fazla 2 1,44 

Katılımcıların 

mesleği 

Serbest 62 44,60 

Memur 14 10,07 

İşçi 21 15,11 

Emekli 16 11,51 

Öğrenci 2 1,44 

Ev hanımı 24 17,27 

 

3.2. Balık Et Tüketim Alışkanlıkları ve 

Tüketici Davranışları 

 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler 

genel olarak Tablo 2-3’de verilmiştir. Araştırma 

sonucunda elde edilen veriler cinsiyet, öğrenim 

düzeyi ve aylık ortalama hane geliri dikkate 

alınmadan genel olarak incelendiğinde; 

katılımcıların en çok balık (%61,15), daha sonra 

sırasıyla kırmızı et (%7,19) ve tavuk etini 

(%2,88) tercih ettikleri belirlenmiştir. 

Katılımcıların %59,71’i balığın lezzetli 

olmasından dolayı tercih ettiklerini 

bildirmişlerdir. Balıklar içerisinde ise en çok tatlı 

su balıkları (%80,58) tercih edilmiş; bu soruya 

her ikisi yanıtı verenlerin oranı %15,82 olmuştur. 

Balığın satın alındığı yer olarak %65,47’lik 

oranla kendileri avladıkları, balıkların tüketimi 

ilk sırada yer almıştır. Balık satın almadaki 

öncelikli kriterler ise tazelik (%96,40) olmuştur. 

Balık tüketim sıklığı, katılımcılar tarafından 

%55,40 oranla haftada 1-3 kez, en fazla tüketim 

şekli ise %66,19’lık oranla kızartma ve 

%20,14’lik oranla ızgara olarak ifade edilmiştir. 

Hane halkınca tüketilen aylık ortalama balık 

miktarlarına %27,34 oranla 4-6 kg olarak 

belirlenmiştir. 

Deniz balıklarından en çok %72,66 ile 

hamsiyi tükettiklerini, %12,23’ü palamut ve 

%1,44 ile kefal tükettiklerini belirtmişlerdir. 
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Tatlı su balıklarından ise katılımcıların %64,75 

ile en fazla aynalı sazan ve %14,39 ile alabalık, 

en az olarak da %3,60 ile tatlı su kefali 

tükettikleri belirlenmiştir. Katılımcıların en fazla 

%76,26 ile kış mevsiminde, en az ise %3,60 

oranında sonbahar mevsiminde balık tükettikleri 

tespit edilmiştir. Avlama yasağında ise 

kendilerine göre balık avladıklarını 

belirlenmiştir. 

 
Tablo 2. Balık eti tüketim alışkanlıkları ve 

tüketici davranışları 
İncelenen Faktörler n % 

En çok tercih 

edilen et 

Balık 85 61,15 

Kırmızı et  10 7,19 

Tavuk eti 4 2,88 

Hepsi 40 28,78 

Balık etini 

tercih etme 

nedeni 

Lezzetli olması 83 59,71 

Besleyici 35 25,14 

Alışkanlık 10 7,19 

Kolay bulma  7 5,04 

Diğerleri 4 2,88 

Aylık 

tüketilen 

balık miktarı 

Her gün 25 17,99 

Haftada 1-3 77 55,40 

Ayda 1  17 12,23 

Ayda 2-4 18 12,95 

Yılda 1-3 2 1,44 

En fazla 

tercih edilen 

balıklar 

Deniz balıkları 5 3,60 

Tatlı su balıkları 112 80,58 

Her ikisi 22 15,82 

Balık tüketim 

şekli 

Buğlama  1 0,72 

Kızartma 92 66,19 

Izgara 28 20,14 

Sebzeli - --- 

Fark etmez 18 12,95 

Balık satın 

alınan yerler 

Pazar yeri 13 9,35 

Balık hali 24 17,27 

Balık market 5 3,60 

Seyyar satıcı 6 4,32 

Kendim 

avlıyorum 

91 65,47 

Balık satın 

almada 

öncelikli 

kriterler 

Balığın türüne 2 1,44 

Taze olmasına  134 96,40 

Fiyatına  1 0,72 

Diğer 2 1,44 

Tercih edilen 

deniz 

balıkları 

Hamsi 101 72,66 

Palamut 17 12,23 

Lüfer 4 2,88 

Kefal 2 1,44 

İstavrit 10 7,19 

Çipura 5 3,60 

Tercih edilen 

tatlı su 

balıkları 

Aynalı sazan 90 64,75 

Alabalık 20 14,39 

Küpeli 6 4,32 

Tatlı su kefali 5 3,60 

Karabalık 16 11,51 

Diğerleri 2 1,44 

Tablo 3. Balık eti tüketim alışkanlıkları ve tüketici 

davranışları 

İncelenen Faktörler n % 

En çok tercih 

edilen balıklar 

Aynalı sazan 99 71,22 

Sarıbalık 16 11,51 

Karabalık 16 11,51 

Alabalık 5 3,60 

Hamsi 2 1,44 

Diğerleri 1 0,72 

Balığın tüketim 

mevsimi 

İlkbahar 16 11,51 

Yaz 12 8,63 

Sonbahar 5 3,60 

Kış 106 76,26 

Balık tüketim 

şekli 

Taze 136 97,84 

Konserve - --- 

Tuzlanmış 2 1,44 

Salamura 1 0,72 

Balık tüketim 

miktarı (Ay/kg) 

1-3 kg 19 13,67 

4-6 kg 38 27,34 

6-10 kg 31 22,30 

10-15 kg 23 16,55 

15 kg ’den fazla 28 20,14 

Kolestrol hangi 

ette daha fazla 

Kırmızı et 122 87,77 

Tavuk eti - --- 

Balık eti 3 2,16 

Fikrim yok 14 10,07 

Balığın etinin 

besin değeri 

hakkında 

bilginiz var mı? 

Evet 57 41,01 

Hayır 82 58,99 

Balık fiyatı Ucuz 77 55,40 

Normal 55 39,56 

Pahalı 6 4,32 

Bilmiyorum 1 0,72 

Balığın 

tüketildiği yer 

Evde 96 69,06 

Lokantada 23 16,55 

Piknikte 20 14,39 

Balığın 

muhafaza şekli 

Hemen 

tüketiyoruz 

105 75,54 

Buzdolabında 17 12,23 

Derin 

dondurucuda 

17 12,23 

Balık muhafaza 

yöntemleri 

Dondurma  130 93,53 

Diğerleri 9 6,47 

Balık avcılığı Amatör 30 21,58 

Profesyonel 51 36,69 

Hiçbiri 58 41,73 

Kullanılan av 

aletleri 

Olta ile  20 24,69 

Sade ağ 41 50,62 

Fanyalı ağ  20 24,69 

 

Katılımcıların %87,77’ü diğer etlere kıyasla 

kolesterolün kırmızı ette daha fazla olduğunu 

beyan etmişlerdir. Balığın besin değeri hakkında 

%58,99’un yeterli bilgiye sahip olmadıkları 

belirlenmiştir. Balığın fiyatı konusunda ankete 

katılanların çoğu balığı kendisi avladığı için 

balık fiyatlarını ucuz bulanlar %55,40, normal 
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bulanlar ise %39,56 oranında saptanmıştır. 

Katılımcıların %69,06’sı balığı evde, %16,55’i 

lokantada, %14,39’u piknikte balıketi tüketmeyi  

tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Balığın nasıl 

muhafaza edersiniz sorusuna verilen yanıtlar 

incelendiğinde balığı hemen tüketmek 

istediklerini bildirenler %74,82, buzdolabı ve 

derin dondurucuda muhafaza ettiklerini 

bildirenler ise %12,23 olarak belirtmişlerdir. 

Balığı uzun süre korumak için %93,53’ü 

dondurma yöntemini kullandıkları diğer 

muhafaza yöntemlerini kullanmadıkları 

belirlenmiştir. 

Ankete katılanların %36,69’u profesyonel 

olarak balık avladıkları, %41,73’ü ise balık 

avlamadıklarını ifade etmişlerdir. Avcılıkla 

uğraşanların kullandığı av araçlarının %50,62 

sade ağ, %24,69’unun olta ve yine %24,69’unun 

ise fanyalı ağ olduğu saptanmıştır. 

Katılımcıların cinsiyet ve aylık gelir göre 

balık tüketim alışkanlıkları ile ilgili sorulara 

verdikleri cevaplar Tablo 4’de ve eğitim 

düzeylerine göre verdikleri cevaplar ise Tablo 

5’de verilmiştir.   

Katılımcıların aylık gelir ve eğitim düzeyleri 

dikkate alındığında et tercihinde istatistiksel 

olarak önemli farklılıklar belirlenmiştir (p˂0,05). 

Cinsiyete göre ise istatistiksel olarak önemli 

farklılıklar tespit edilmemiştir (p˃0,05). 

Katılımcıların balık tüketim tercih sebeplerinde 

eğitim düzeyinin istatistiksel olarak önemli 

olmadığı belirlenmiştir (p˃0,05). Okur-yazar 

olmayanların %66,67, ilkokul %70,49, ortaokul 

%53,57, lise %51,52 ve üniversite mezunlarının 

%45,45’i balığı lezzetli olduğu için tercih 

ettikleri saptanmıştır. Balığın besleyici 

özelliğinden dolayı tüketimi en fazla lise 

mezunları ile %36,36 olarak belirlenmiştir. En 

çok tercih edilen balık türü tatlı su balıklar olmuş 

ve eğitim düzeyi ile istatistiksel olarak önemli 

farklılıklar göstermemiştir (p˃0,05). 

Gelir dağılımı ile balık tüketim sıklığı 

arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar 

olmadığı tespit edilmiştir (p˃0.05). Gelir 

seviyesi 680 TL altı olan katılımcıların %63,83, 

gelir seviyesi 950-3000 TL arasında olan 

katılımcılar %52,63 kadarı haftada en az bir kez 

balık tüketimleri tespit edilmiştir. Cinsiyete göre 

aylık tüketilen balık miktarı arasında istatistiksel 

olarak önemli farklılıklar belirlenmiştir (p˂0,05). 

Cinsiyete, aylık gelire ve öğrenim durumuna 

göre en çok tercih edilen balık türü tatlı su 

balıkları ve balığı tüketim şekli olarak 

kızartmadır. Aylık geliri grupları arasında balığın 

tüketim şeklinde istatistiksel olarak önemli 

farklılıklar bulunmuştur (p˂0,05). Ankete katılan 

erkeklerin %80,95’i tatlı su balıklarını, %4,76’ı 

deniz balıklarını, %14,29’u her iki tür balığı, 

bayanların ise %79,41’i tatlı su balıklarını, 

%20,59’u her iki tür balığı tercih ettikleri 

belirlenmiştir. Bütün gelir gruplarında tatlı su 

balıkları en çok tercih edilen balıklar olmuştur. 

Cinsiyet, aylık gelir ve öğrenim durumuna 

göre katılımcıların deniz balıklarından en çok 

hamsiyi tercih ettikleri belirlenmiştir. Tatlı su 

balıklarında ise aynalı sazan en çok tercih edilen 

balık olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet, aylık 

gelir ve öğrenim durumuna göre katılımcılar 

arasında deniz balıkları ve tatlı su balık 

tercihinde istatistiksel olarak önemli farklılıklar 

saptanmamıştır (p>0,05). Cinsiyetin, aylık gelir 

ve öğrenim durumunun dikkate alındığında balık 

satın almada öncelikli ölçüt tazelik olduğu 

belirlenmiştir ve gruplar arasında istatistiksel 

olarak önemli farklılıklar tespit edilmemiştir 

(p˃0,05). 

Bayan katılımcıların balığı tüketim şekli 

%64,76 ve erkekler de ise %70,59 oranla 

kızartma olduğu belirlenmiştir. Aylık gelir 

gruplarının ve öğrenim durumuna göre de balığın 

tüketim şekli olarak en çok kızartma şeklinde 

tükettikleri saptanmıştır. 

Katılımcılar balıkları taze olarak 

tükettiklerini, işlenmiş balık tüketiminin yok 

denecek kadar az olduğu saptanmıştır. Cinsiyete, 

aylık gelire ve öğrenim durumuna göre 

istatistiksel olarak önemli farklılıklar olmadığı 

belirlenmiştir (p>0,05).  

Erkek katılımcıların %48,57’si profesyonel, 

%28,57’si amatör olarak balık avladıkları ve 

%22,86’sı ise balık avcılığı ile ilgilenmedikleri 

saptanmıştır. Bayan katılımcıların ise balık 

avcılığı ile uğraşmadıkları belirlenmiştir. 

Cinsiyete göre istatistiksel olarak önemli 

farklılıklar saptanmamıştır (p<0,05).  

Genellikle kişilerin emekli olduktan sonra 

bazılarının hobi, bazılarının da para kazanmak 

için balık avcılığıyla ilgilendiği belirlenmiştir. 
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Tablo 4. Cinsiyete ve aylık gelire göre balık tüketim alışkanlıkları 
 

İncelenen Faktörler 

Cinsiyet Aylık Gelir 

Erkek Bayan <680 680-950 950-3000 3000> 

n % n % n % n % n % n % 

Et tercihi Balık 65 61,90 20 58,82 39 82,98 30 57,69 16 42,11 - - 

Kırmızı et 9 8,57 1 2,94 1 2,13 5 9,62 4 10,53 - - 

Tavuk 4 3,81 - - - - 3 5,77 1 2,63 - - 

Hepsi 27 25,71 13 38,24 7 14,89 14 26,92 17 44,74 2 100 

Balığı tercih 

etme nedeni 

Lezzetli olması 59 56,19 25 73,53 34 72,34 32 61,54 18 47,37 - - 

Besleyici 27 25,71 8 23,53 4 8,51 13 25,00 16 42,11 2 100 

Alışkanlık 10 9,52 - - 6 12,77 4 7,69 - - - - 

Kolay bulma 9 8,57 1 2,94 3 6,38 3 5,77 4 10,53 - - 

Balık 

tüketim 

sıklığı 

Her gün 21 20,00 4 11,76 9 19,15 9 17,31 7 18,42 - - 

Haftada 1-3  56 53,33 21 20,00 30 63,83 26 50,00 20 52,63 1 50 

Ayda 1 13 12,38 4 11,76 5 10,64 7 13,46 6 15,79 - - 

Ayda 2-4 14 13,33 4 11,76 3 6,38 10 19,23 4 10,53 1 50 

Yılda 1-3 1 0,95 1 2,94 - - - - 1 2,63 - - 

Aylık 

tüketilen 

balık 

miktarı 

1-3 kg 11 10,48 9 26,47 4 8,51 11 21,15 5 13,16 - - 

4-6 kg 27 25,71 11 32,35 11 23,40 14 26,92 11 28,95 2 100 

6-10 kg 23 21,90 8 23,53 14 29,79 12 23,08 5 13,16 - - 

10-15 kg 18 17,14 4 11,76 9 19,15 5 9,62 7 18,42 - - 

15 kg’dan fazla 26 24,76 2 5,88 9 19,15 10 19,23 10 26,32 - - 

En çok 

tercih edilen 

balıklar 

Deniz balıkları 5 4,76 - - 2 5,88 3 5,77 - - - - 

Tatlı su balıkları 85 80,95 27 79,41 41 87,23 44 84,62 24 63,16 1 50 

Her ikisi 15 14,29 7 20,59 4 11,76 5 9,62 14 36,84 1 50 

Tercih 

edilen deniz 

balıkları 

Hamsi 74 70,48 27 79,41 35 74,47 37 71,15 28 73,68 2 100 

Palamut 15 14,29 2 5,88 5 10,64 8 15,38 4 10,53 - - 

Lüfer 4 3,81 - - 1 2,13 3 5,77 - - - - 

Kefal 2 1,90 - - 2 4,26 - - - - - - 

İstavrit 7 6,67 3 8,82 3 6,38 4 7,69 2 5,26 - - 

Cipura 3 2,86 2 5,88 1 2,13 - - 4 10,53 - - 

Tercih 

edilen tatlı 

su balıkları 

Aynalı sazan 65 61,90 24 70,59 32 68,08 34 65,38 21 55,26 2 100 

Alabalık 13 12,38 7 20,59 1 2,13 11 21,15 8 21,05 - - 

Küpeli 6 5,71 - - 4 8,51 2 3,85 - - - - 

Tatlı su kefali 7 6,67 - - 1 2,13 1 1,92 3 7,89 - - 

Karabalık 12 11,43 3 8,82 9 19,15 4 7,69 4 10,53 - - 

Diğerleri 2 1,90 - - - - - - 2 5,26 - - 

Balık satın 

alırken 

dikkat 

edilen 

kriterler 

Hangi tür 1 0,95 - - - - 1 1,92 1 2,63 2 100 

Taze 98 93,33 34 100,0 45 95,74 50 96,15 37 97,37 - - 

Fiyatına 1 0,95 - - 1 2,13 - - - - - - 

Diğerleri 4 3,81 - - 1 2,13 1 1,92 - - - - 

Balığın 

tüketim şekli 

Buğulama 1 0,95 - - 1 2,13 - - - - - - 

Kızartma 68 64,76 24 70,59 40 85,11 34 65,38 18 47,37 - - 

Izgara 22 20,95 6 17,65 4 8,51 11 21,15 12 31,58 1 50 

Fark etmez 14 13,33 4 11,76 2 4,26 7 13,46 8 21,05 1 50 

İşlenmiş 

balık 

tüketimi 

Evet 2 1,90 - - 3 6,38 1 1,92 - - - - 

Hayır 10

3 

98,10 34 100,0 44 93,62 51 98,08 38 100 2 100 

Balık 

avcılığı 

Amatör 30 28,57 - - 10 21,28 10 19,23 10 26,32 - - 

Profesyonel 51 48,57 - - 23 48,94 17 32,69 11 28,95 - - 

Hayır 24 22,86 34 100 14 29,79 25 48,08 17 44,74 2 100 
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Tablo 5. Eğitim düzeyine göre balık tüketim alışkanlıkları 

İncelenen Faktörler Eğitim Durumu 

Okur-yazar değil İlkokul Ortaokul Lise Üniversite 

n % n % n % n % n % 

Et tercihi Balık 6 100 41 66,13 14 50 16 50 8 72,73 

Kırmızı et - - 3 4,84 5 17,86 2 6,25 - - 

Tavuk - - - - 3 10,71 1 3,13 - - 

Hepsi - - 18 29,03 6 21,43 13 40,63 3 27,27 

Balığın tercih 

edilme nedeni 

Lezzetli  4 66,67 43 70,49 15 53,57 17 51,52 5 45,45 

Besleyici - - 12 19,67 8 28,57 12 36,36 3 27,27 

Alışkanlık - - 5 8,20 2 7,14 1 3,03 2 18,18 

Kolay bulma 2 33,33 1 1,64 3 10,71 3 9,09 1 9,09 

Balık tüketim 

sıklığı 

Her gün - - 14 22,95 5 17,86 4 12,12 2 18,18 

Haftada 1-3  3 50,00 34 55,74 16 57,14 18 54,55 6 54,55 

Ayda 1 2 33,33 6 9,84 2 7,14 6 18,18 1 9,09 

Ayda 2-4 1 16,67 7 11,48 5 17,85 4 12,12 1 9,09 

Yılda 1-3 - - - - - - 1 3,03 1 9,09 

Aylık tüketilen 

balık miktarı 

1-3 kg 1 16,67 8 13,11 6 21,43 4 12,12 1 9,09 

4-6 kg 4 66,67 13 21,31 6 21,43 11 33,33 4 36,36 

6-10 kg 1 16,67 14 22,95 5 17,85 8 24,24 3 27,27 

10-15 kg - - 11 18,03 6 21,43 3 9,09 2 18,18 

15 kg’dan fazla - - 15 24,59 5 17,85 7 21,21 1 9,09 

En çok tercih 

edilen balıklar 

Deniz  1 16,67 1 1,64 1 3,57 1 3,03 1 9,09 

Tatlı su  5 83,33 55 90,16 21 75,00 23 69,70 8 72,73 

Her ikisi - - 5 8,20 6 21,43 9 27,27 2 18,18 

Tercih edilen 

deniz balıkları 

Hamsi 6 100,0 47 77,05 17 60,71 24 72,72 6 54,55 

Palamut - - 8 13,11 3 10,71 4 12,12 2 18,18 

Lüfer - - - - 2 7,14 1 3,03 1 9,09 

Kefal - - - - 1 3,57 - - 1 9,09 

İstavrit - - 6 9,84 4 14,29 1 3,03 - - 

Cipura - - - - 1 3,57 3 9,09 1 9,09 

Tercih edilen 

tatlı su balıkları 

Aynalı sazan 5 83,33 40 65,57 18 64,29 19 57,58 7 63,64 

Alabalık - - 5 8,20 5 17,86 7 21,21 3 27,27 

Küpeli - - 3 4,92 2 7,14 2 6,06 - - 

Tatlı su kefali - - 1 1,64 - - 4 12,12 - - 

Karabalık 1 16,67 12 19,67 1 3,57 2 6,06 1 9,09 

Diğerleri - - - - 2 7,14 - - - - 

Balık satın 

alırken dikkat 

edilen kriterler 

Hangi tür - - 1 1,64 - - - - 1 9,09 

Taze 6 100 58 95,08 28 100,0 32 96,97 10 90,91 

Fiyatına - - 1 1,64 - - - - - - 

Diğerleri - - 1 1,64 - - 1 3,03 - - 

Balığın tüketim 

şekli 

Buğulama - - 1 1,64 - - - - - - 

Kızartma 6 100 44 72,13 16 57,14 18 54,55 8 72,73 

Izgara - - 8 13,11 10 35,71 9 27,27 1 9,09 

Fark etmez - - 8 13,11 2 7,14 6 18,18 2 18,18 

İşlenmiş balık 

tüketimi 

Evet - - 1 1,64 - - - - 1 9,09 

Hayır 6 100 60 98,36 28 100,0 33 100,00 10 90,91 

Balık avcılığı Amatör - - 7 11,48 13 46,43 7 21,21 3 27,27 

Profesyonel 2 33,33 22 36,07 10 35,71 13 39,39 4 36,36 

Hayır 4 66,67 32 52,46 5 17,85 13 39,39 4 36,36 
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4. Tartışma ve Sonuç 
 

Türkiye'de halkın beslenme durumu 

bölgelere, mevsimlere, sosyo-ekonomik düzeye 

ve kentsel-kırsal yerleşim yerlerine göre önemli 

farklılıklar göstermektedir. Elazığ iline 25-35 km 

uzaklıkta olan ve baraj gölüne  yakın olan bu ova 

köylerinde, balıkçılığın bire bir halk tarafından 

gerçekleştirildiği bir yöremizdir. Balığın 

tüketicinin eline gayet taze ve ucuz gelmektedir. 

Bunun yanında halkın balığa olan aşinalığı ve 

damak zevkinin olması pozitif etkilerdir. 

Katılımcıların %61,15’inin balık etini 

severek ve isteyerek tüketmesi önemli bir 

durumdur. Şen ve diğ. [11], Elazığ ili merkez 

ilçesinde yaptıkları çalışmada en fazla balık eti 

%74, kırmızı et %69 ve tavuk eti %49 olarak 

tespit etmişlerdir. Bu sonuçlar çalışmada elde 

ettiğimiz sonuçlarla benzerlik göstermektedir. 

Saygı ve diğ. [12], İzmir merkez ilçede yapmış 

oldukları çalışmada ise, % 70 oranında beyaz et, 

%19 oranında kırmızı et, hem kırmızı hem de 

beyaz eti eşit oranda tüketenler ise %11 olduğu 

saptanmıştır. Beyaz et tüketen bireylerin %44 

ağırlıklı olarak tavuk, %21 oranında balık 

tükettikleri belirlenmiştir. Konu ile yapılan başka 

bir çalışmada ise beyaz eti %47,50 ile birinci 

sırada, balık etini %29,85 ikinci sırada ve kırmızı 

eti ise %22,05 ile üçüncü sırada tüketildiği 

belirlenmiştir [8].  

Balık etini tercih etme nedenleri konusunda 

katılımcı görüşlerinin birinci sırada yoğunlaştığı 

parametre, balık etinin lezzeti olmuş, ikinci 

sırada ise balık etinin besleyici değeri olmuştur. 

Çanakkale ve Tokat ili Almus ilçesinde yapılan 

çalışmaların sonuçlarıyla uyum içerisinde olan 

bu veriler, tüketicilerin balık tercihlerindeki ana 

belirleyiciliği göstermesi açısında önemlidir [8; 

13]. Hatırlı ve diğ. [14], 5 puanlık bir ölçek 

kullanarak yaptığı anket çalışmasında, besin 

değeri (4,24), tadı (4,06), sağlık-kolestrol (3,09) 

olarak belirlemişlerdir. Erdal ve Esengün, [2], 

balığı tüketme nedeni %87 sağlıklı olduğunu 

düşünmeleri, %12 alışık olmaları olarak 

bildirmişlerdir. Orhan ve Yüksel [15], %39,8’i 

sağlıklı olmasını, %31,8 damak tadını, %16 

alışkanlık, %15,6 ise ucuz olması olarak 

belirtmişlerdir. Bu çalışmalarda balık tüketimin 

altında yatan sebep dengeli beslenme ve sağlık 

olduğunu ifade etmişlerdir.  

Katılımcıların balık tüketimini etkileyen 

özelliklerinden gelir düzeyi dikkate alındığında 

%37,41’lik kesimin 680-950 TL arasında olduğu 

bildirilmiştir. Çolakloğlu ve diğ. [8], balık 

tüketimini etkileyen özelliklerinden gelir düzeyi 

dikkate alındığında, büyük çoğunluğun (%48,82) 

400-800 TL arasında aylık gelire sahip olduğu 

tespit edilmiştir. Tüketicilerin gelir durumuna 

göre balık et tüketimi ile ilgili sonuçlar, diğer 

yapılan bulgularla karşılaştırıldığında dikkat 

çekici bir farklılığın olmadığı görülmektedir. 

Katılımcıların büyük bir bölümünün 

(%80,58) tatlı su balıklarını tercih ettiği 

görülmüştür. Tatlı su balıklarından da en fazla 

aynalı sazan tükettikleri belirlenmiştir. Bu balığı 

fazla tüketmelerinin sebebi ise en fazla 

avladıkları ve populasyonunun en yoğun 

olmasından kaynaklanabilir. Ülkemizin çeşitli 

bölgeleri arasında balık eti tüketimi hususunda 

önemli farklılıklar olduğu yapılan anket 

çalışmalarıyla ortaya konulmuştur. Tokat ilinde 

yapılan araştırmada, tüketilen balık miktarının 

%75,38’inin deniz ve %24,62’sinin ise içsu 

balıklarından oluştuğu saptanmıştır [16]. Elazığ 

ilinde yapılan çalışmada ailelerin %7’i hiç balık 

tüketmediğini, %33’ü tatlı su balığı, %16’sı 

deniz balığı, %44’ününde her iki grup balığı 

tercih ettiği belirlenmiştir [11].  

Balık etinin tüketimi %66,19’u kızartma, 

%20,14’ü ızgara şeklinde olduğunu 

belirlenmiştir. Balıketinin tüketim şeklinin 

cinsiyet değişkeni açısından dağılımına 

bakıldığında erkek katılımcıların büyük 

çoğunluğu %48,92’si kızartma, bayanların ise 

%17’si kızartma cevabını vermişlerdir. 

Çolakloğlu ve diğ. [8], tüketimde pişirme 

yöntemleri kızartma ve ızgara %80-86 olduğu 

belirtilmiştir. Şen ve diğ. [11], %61’i kızartma, 

%19’u ise ızgara, %2’si buğulama yaparak 

tükettiklerini söylemişlerdir. Erdal ve Esengün 

[2], pişirmek için %79’u ızgara kullandığı tespit 

etmişlerdir. Orhan ve Yüksel [16], %45,9 yağda 

pişirme, %26,3 fırında pişirme, %20,6 mangalda 

pişirme, %7,1 ızgarada pişirme olarak 

belirtmişlerdir. 

Yürütülen çalışmada katılımcıların büyük bir 

bölümü %65,47’si balığı kendisi avladığını, 

%17,27’si ise balık halinden satın aldıklarını 

belirtmişlerdir. Katılımcıların %36,69’u 

profesyönel ve %21,58’i ise amatör olarak 

avcılıkla uğraştıkları tespit edilmiştir. Elde edilen 
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bu sonuçlarda katılımcıların büyük bir 

bölümünün avcılıkla uğraşması sonucudur. 

Çolakloğlu ve diğ. [8], balığı kendisi avlayanlar 

%33,32, balık halinden alanlar ise %39,45’dir. 

Erdal ve Esengün [2], balıkları %85 oranla sabit 

balık satıcılarından satın aldıklarını 

belirtmişlerdir. 

Balık  tüketen ailelerin %27,34’ünün ayda 4-

6 kg balık tükettikleri, bu değerlerin Türkiye’de 

kişi başına düşen yıllık balık tüketimi 7-8 kg 

olduğu hesaba katıldığında, bu çalışmaya 

katılanların balık tüketiminin Türkiye 

ortalamalarından çok fazla olduğu 

görülmektedir. Bunun en büyük nedeni ise 

çalışmanın yapıldığı bölgede balık ıslahının fazla 

olması ve çoğunlukla avcılığını yapılmasıdır. 

Çolakloğlu ve diğ. [8], balık tüketim miktarında 

%80-88’i ayda 1-6 kg balık tükettiklerini 

bildirmişlerdir. Kişi başına düşen yıllık balık 

tüketimini 18 kg olarak belirlemişlerdir. Şen ve 

diğ. [11], kişi başına düşen yıllık balık tüketimini 

0,785 kg olarak belirlemişler. Buda göstermiştir 

ki su kıyısına yakın olan yerlerde kişi başına 

düşen balık tüketimi artmaktadır. 

Katılımcıların %87,77’si kırmızı ette 

kolesterolün daha fazla olduğunu, %2,16’sı balık 

etinde, %10,07’si ise fikrinin olmadığını 

belirlenmiştir. Bu sonuçlar katılımcıların büyük 

bir bölümünün sağlıklı beslenme konusunda 

bilinçli olduğunu göstermektedir.  

Balık satın almada balığın taze olmasının çok 

önemli olduğu belirtmişlerdir. Konu ile yapılan 

çalışmalarda da balığı satın almada en önemli 

faktörün balığın tazeliği olduğu belirlenmiştir [9; 

13].  

Katılımcıların %97,12’si balığı taze olarak 

tüketmelerine karşı, %2,88’i işlenmiş (%0,72 

tuzlanmış, %0,72 salamura, %1,44 diğerleri) 

olarak da tükettiği belirlenmiştir. Katılımcılarda 

balığı konserve şeklinde tüketen tespit 

edilmemiştir. Bunun nedeni olarak Keban Baraj 

Gölü’nde balık avcılığının yapılması, balığın 

taze tüketimini etkileyen en önemli faktör 

olmuştur. Gürgün [9], taze %82,2, tuzlama %9,2, 

konserve %3,9, diğerleri %4,2 olarak 

belirtilmiştir. Orhan ve Yüksel [15], %99,2 taze, 

%11,3 konserve, %9,4 dondurulmuş ve %0,8 

füme tüketmeyi tercih ettiğini bildirmişlerdir. 

Çolakloğlu ve diğ. [8], %95,29 taze, %2,06 

konserve, %1,03 tuzlanmış biçimde tükettiklerini 

bildirmişlerdir. 

Sonuç olarak, Keban Baraj Gölü ova 

bölgesinde yaşayan insanların et tercihlerinde 

balık etini, balıklarda ise tatlı su balığını tercih 

ettikleri, bu tercihlerinin nedeni ise  halkın büyük 

bir çoğunluğun balık  avcılık yaptığı sonucuna 

varılmıştır. Ayrıca, tüketicilerin aylık kişi başı 

tükettikleri balık eti miktarının, Türkiye 

ortalamasında fazla olduğu tespit edilmiştir. 
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Özet 

Lineer dinamik sistemler için durum tahmini; fen bilimleri ve mühendislikte sıkça karşılaşılan bir problemdir. 

Bu problemin çözümünde Kalman Filtresi en sık kullanılan yöntemdir. Geleneksel Kalman Filtresi, sistem 

dinamikleri tam olarak bilindiğinde optimal durum tahminini verir. Ancak gerçek uygulamalarda sistem 

dinamikleri tam olarak bilinmeyebilir. Bu durumda Kalman Filtresi tahminlerinde ıraksama meydana gelebilir. 

Birçok araştırmacı tarafından Kalman Filtresinde meydana gelebilecek ıraksama probleminin üstesinden 

gelebilmek için çeşitli uyarlı filtreler önerilmiş ve Kalman Filtresinde bazı güçlendirmeler yapılmıştır. Fakat her 

koşul için ıraksamayı giderecek uyarlı bir Kalman Filtresi halen mevcut değildir. Bu çalışmada, çok değişkenli 

sistemlerde farklı nedenlerden kaynaklanabilecek ıraksama probleminin üstesinden gelebilmek için kullanılan 

matris unutma faktörü ile uyarlanmış Kalman Filtresi açıklanmış ve hedef takibi üzerine yapılan bir benzetim 

çalışması ile matris unutma faktörü ile uyarlanmış Kalman Filtresinin performansı geleneksel Kalman Filtresinin 

performansına göre gözlemlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kalman Filtresi, Uyarlı Kalman Filtresi, Unutma Faktörü. 

Performance Evalution Of Adaptive Fading Kalman Filter With The Matrix 
Forgetting Factor 

Abstract 

For linear dynamical systems, state estimation problem is widely addressed in science and engineering. Kalman 

filter is the most widely method to solve of this estimation problem. As long as the system dynamics are 

correctly known, conventional Kalman filter gives optimal state estimation. However, in real applications, the 

system dynamics are not exactly known. In this situation, state estimation may diverge. Various adaptive 

Kalman filters have been proposed to avoid the divergence problem in Kalman filter estimates by many 

researchers and have been introduced some robustness in filtering. However, there is not single adaptive Kalman 

filter to solve the divergence problem for each condition. In this study, we explain the adaptive fading Kalman 

filter with the matrix forgetting factor for used in multivariate systems to solve the divergence problem that may 

arise for different reasons. The performance of the explained filter is demonstrated by a simulation involving 

target tracking. 

Keywords: Kalman Filter, Adaptive Kalman Filter, Forgetting Factor. 

 
1. Giriş   

 

Kalman filtresi lineer dinamik sistemlerde 

durum tahmini için kullanılan bir tahmin 

yöntemidir [1]. Filtreleme problemi formüle 

edilirken sistem gürültü süreçlerinin kovaryans 

matrislerinin ve modelde yer alan matrislerin tam 

olarak bilindiği varsayımı yapılır [2]. Bu 

varsayımlar sağlandığında Kalman Filtresi en iyi 

performans ile çalışır; yani Kalman Filtresinin 

performansı sistem dinamiklerinin tam olarak 

bilinmesine bağlıdır. Ancak birçok uygulamada 

bu dinamikler tam olarak bilinmez. Bu ise 

filtrenin performansını olumsuz yönde 

etkileyebilir ve filtre tahminlerinde ıraksama 

meydana gelebilir [3]. Tahminin ıraksaması 

probleminin üstesinden gelebilmek için şu ana 

kadar araştırmacılar tarafından çok sayıda 

çalışma yapılmış ve farklı uyarlı filtreler 

önerilmiştir. Skaler unutma faktörü ile 
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Uyarlanmış Kalman Filtresi [2, 4] önerilen uyarlı 

filtreleme tekniklerinden bir tanesidir ve hata 

kovaryans eşitliğinin skaler bir unutma faktörü 

ile ağırlıklandırılması temeline dayanır. Bu 

yaklaşımın temel problemi skaler unutma 

faktörünün hata kovaryans eşitliğinde nasıl yer 

alacağı ve optimal skaler unutma faktörünün 

nasıl belirleneceğidir. Şu ana kadar skaler 

unutma faktörünün Kalman Filtresi eşitliklerinde 

nasıl yer alması gerektiği yapılan çalışmalarla [4, 

5] belirtilmiş, ayrıca skaler unutma faktörünün 

hata kovaryans eşitliğinde yer alış biçimine göre 

de optimal skaler unutma faktörünün 

hesaplanması için farklı algoritmalar 

önerilmiştir. Sistemin yanlış modellenmesinden 

veya filtrenin eksik bilgiyle çalıştırılmasından 

kaynaklanabilecek ıraksama problemini önlemek 

amacıyla, Kalman Filtresinin bir skaler unutma 

faktörü ile uyarlanması, tek durum değişkenine 

sahip sistemler için uygun görünse de çok 

değişkenli daha karmaşık sistemlerde durum 

tahmini için kurulan Kalman Filtresinin bir 

skaler unutma faktörü ile uyarlanması mümkün 

olmayabilir [6, 7]. Çok değişkenli sistemler 

üzerinde yapılan çalışmalarda ıraksama 

probleminin giderilmesinin Kalman Filtresinin, 

simetrik bir matris unutma faktörü [6] veya 

çoklu unutma faktörü [7, 8] ile uyarlanmasıyla 

yapılabileceği belirtilmiştir. Her ne kadar çok 

değişkenli sistemlerde ıraksama probleminin 

önüne geçmek için çeşitli uyarlı filtreler 

önerilmiş olsa da, bu problem henüz tam olarak 

çözülebilmiş değildir. 

Bu çalışmanın ikinci bölümünde Kalman 

Filtresi, skaler unutma faktörü ile Kalman 

Filtresinin uyarlanması ve matris unutma faktörü 

ile Kalman Filtresinin uyarlanması açıklanmıştır. 

Üçüncü bölümde, matris unutma faktörü ile 

uyarlanmış Kalman filtresinin başarımını ortaya 

koymak için hedef takibi üzerine bir benzetim 

çalışması yapılmış, son bölümde ise çalışmada 

elde edilen sonuçlar verilmiştir. 

 

2. Kalman Filtresi Ve Uyarlanması 

 

Kesikli-zaman lineer stokastik bir durum 

uzay modeli   

1k k k k kx x G w                                          (1) 

k k k ky H x v                                       (2) 

olarak, göz önüne alınsın. Burada n

kx R  durum 

vektörü, m

ky R  gözlem vektörü, , ,k k kH G  

uygun boyutlu bilinen matrislerdir. Ayrıca sistem 

gürültü süreci 
kw , gözlem gürültü süreci 

kv ’nın 

sırasıyla 
k kj

Q  , 
k kjR   kovaryanslı birbirleri ve 

0x  

başlangıç durumu ile ilişkisiz beyaz gürültü 

süreçleri olduğu varsayılır. Burada
kj

 Kronecker 

delta fonksiyonudur. 
0x  başlangıç durumunun; 

 0 0
E x x                                                         (3) 

  0 0 0 0 0
E x x x x P
 

   
 

                                 (4) 

olduğu ve tüm 0,1, 2,k   anlarında 
k ,

kH ,
kG

,
kQ  ve 

kR  matrislerinin bilindiği varsayımı 

altında Kalman Filtresi; 

11 kk k k
x x


                                                   (5) 

1 1 1 1 1 11 k k k k k kk k
P P G Q G     

                             6) 

 
1

1 1k k k k kk k k k
K P H H P H R



 
                            (7) 

 1 1k k k k kk k k
x x K y H x

 
                                 (8) 

  1k k k k k
P I K H P


                                            (9) 

eşitlikleri ile verilir. Burada 
1

ˆ
k k

x


 durum 

vektörünün bir öngörüsü, 
1k k

P


 durum 

öngörüsüne ait hata kovaryans matrisi, 
kK  

Kalman kazancı, ˆ
kx  güncellenmiş durum 

tahmini ve 
kP  güncellenmiş durum tahmine ait 

hata kovaryans matrisidir [1,9].  

 

2.1. Kalman Filtresinin Skaler Unutma 

Faktörü İle Uyarlanması 

 

Filtreleme problemi oluşturulurken sistem 

yanlış modellenmiş ise Kalman Filtresi yanlış 

çalışacak ve durum tahmininde ıraksama 

meydana gelebilecektir. Ayrıca filtre tahmini 

çoğunlukla geçmiş verilere dayanılarak yapıldığı 

için, geçmiş veriye daha çok ağırlık vermek, 

tahmin ıraksamasının diğer bir nedenidir. Eğer 

geçmiş veriler, hatalı model kullanımından 

dolayı anlamlarını yitirmişlerse, tahmin 

ıraksamasını engellemek için bu verilerin güncel 

durum tahminine olan etkisini azaltmak veya yok 

etmek gerekir. Bu maksat ile Fagin [10], geçmiş 

veriyi skaler unutma faktörü yoluyla üstel olarak 

ağırlıklandıran bir yöntem geliştirmiştir. Bu 

yöntem Xia ve diğerleri [4] tarafından durum-

uzay modeline uygulanmış ve hatanın kovaryans 

matrisinin  
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1 1 1 1 1 11 k k k k k k kk k
P P G Q G      

                      (10) 

biçiminde alınmasını önermiştir. Böylece 

Kalman Filtresi eşitliklerinden (6) eşitliğinin 

yerine (10) eşitliğinin alınmasıyla Kalman 

Filtresinin uyarlanabileceği belirtilmiştir. Burada 

1k   özelliğini sağlayan ve zamanla değişen 

skaler unutma faktörüdür. Bu şekilde kurulan 

Kalman Filtresinin performansı tamamen 
k  

unutma faktörünün seçimine bağlıdır ve filtre en 

iyi performans ile işleyecek şekilde bu unutma 

faktörünün hesaplanması gerekir [4].  

Skaler unutma faktörünün optimal seçimi 

için algoritmalar geliştirilirken, optimal filtrenin 

önemli bir özelliği kullanılır: (7) eşitliği Kalman 

kazancı olarak adlandırılır ve en iyi filtre kazancı 

kullanıldığında 

1k kk k k
z y H x


                                                (11) 

olarak tanımlanan artıklar vektörü beyaz gürültü 

süreci özelliğini sağlar [2, 4]. (11) eşitliği ile 

tanımlanan 
kz  artıklar vektörünün kovaryansı, 

0, 1
[ ]k k k k k kk k

C E z z H P H R


                            (12) 

ve otokovaryansı, 1, 2,3,j   için  

 , 1 1 2
[ ]

j k k j k k k j k j k j k
C E z z H I K H

      
      

   1 1 2 0,1k k k k k kk k
I K H P H K C

   
            (13) 

dır [2, 4]. (7) eşitliği ile verilen Kalman kazancı 

ve (12) eşitliği ile verilen artıklar vektörüne ait 

kovaryansın (13) eşitliğinde yerlerinde 

kullanılması ile 
,j kC ’nın sıfıra eşit olduğu 

görülür. Bu ise beyaz gürültü sürecinin en iyi 

kazanç kullanıldığında ilişkisiz olduğunu garanti 

eder. Gerçek uygulamalarda ise, modeldeki 

parametre ve gürültü kovaryanslarının hatalı 

olabilmesi nedeniyle artıkların kovaryansı (12) 

eşitliği ile verilen kovaryanstan farklılık gösterir. 

Bu nedenle 
,j kC  sıfırdan farklı olabilir. (13) 

eşitliğinde unutma faktörünün sadece son 

terimde etkili olduğu görülür ve unutma faktörü 

bu son terim, 
,j kC  sıfıra eşit olacak şekilde göz 

önüne alınarak belirlenebilir. Yani, kK  

kazancının en iyi olması durumunda , 

0,1
0k k kk k

P H K C


                                            (14) 

eşitliğinin sağlanması demektir. Bu form uyarlı 

filtrenin temelini oluşturur [2]. (14) eşitliğindeki 

0,kC  kovaryansı ise gözlenmiş verilerden ardışık 

olarak  

0, 1, 2,k k kC D D                                                 (15) 

1, 1, 1 1k k k k kD D z z
 

                                      (16) 

2, 2, 1 1
1k k kD D 

 
                                           (17)  

1,0 2,0
0, 0D D   

biçiminde hesaplanır [4].  

Gustafsson [11] tarafından da belirtildiği 

gibi, filtre gürültü kovaryanslarının aynı katsayı 

ile ağırlıklandırılması sonucunda, Kalman 

Filtresi eşitliklerinde meydana gelecek tek 

değişikliğin hata kovaryans matrisinde 

görüldüğü bilinmektedir. Bu durumu Özbek ve 

Aliev (1998), yaptıkları çalışmada göz önüne 

almış ve Kalman Filtresinin bir skaler unutma 

faktörüyle uyarlanmasının, hata kovaryans 

eşitliğinin   

 1 1 1 1 1 11 k k k k k k kk k
P P G Q G

     
                  (18) 

biçiminde alınmasıyla yapılabileceğini 

göstermişlerdir.  

 

2.2. Kalman Filtresinin Matris Unutma 

Faktörü İle Uyarlanması 

 

Kalman Filtresinin skaler bir unutma 

faktörüyle uyarlanması tek değişkenli sistemler 

için bir başarım artışı sağlasa da, çok değişkenli 

sistemlerde modelleme hatası her değişken için 

farklı oranlarda olabileceğinden dolayı, skaler 

unutma faktörü yerine bir matris unutma faktörü 

kullanılmalıdır [4]. Bu durum, şu ana kadar çok 

sayıda araştırmacı tarafından ele alınmış ve 

Kalman Filtresi tahminlerinde güçlendirmeler 

yapacak farklı uyarlı filtreler önerilmiştir [6, 8].  

Biçer ve diğerleri (2012) tarafından önerilen 

matris unutma faktörü ile Uyarlanmış Kalman 

filtresi bunlardan bir tanesidir. (1)-(2) eşitlikleri 

ile verilen lineer stokastik durum-uzay modeli 

için Matris unutma faktörü ile Kalman Filtresinin 

uyarlanması, (10) eşitliğinde kullanılan 
k  skaler 

unutma faktörü yerine  xn n  boyutlu 
k  

köşegen matrisi, (6) eşitliği yerine, sistem 

gürültü kovaryansı kQ ’nın da hatalı olabileceğini 

göz önüne alan,   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 k k k k k k k k k kk k
P P G Q G         

          
 
(23) 

eşitliğinin alınmasıyla sağlanabilir [8]. Bu 

durumda optimal matris unutma faktörü 

Algoritma 1 veya Algoritma 2 kullanılarak 

hesaplanabilir. 
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Algoritma 1: 
0, ,k kQ R P  matrisleri pozitif tanımlı 

ve 
kH  tam ranklı olmak üzere, optimal matris 

unutma faktörü; 
                

     
                  

     
  

 (  
   )

    
 (       )  (  

   )
   

lineer olmayan denklem sisteminin çözümünden 

elde edilir. Bunu açıklığa kavuşturmak için (7) 

eşitliği, optimallik koşulu olan (14) eşitliğinde 

yerine yazılırsa 

     
1 1

0,1 k k k k k k k kk k
P H H H C R H H H

 


         (24) 

elde edilir. (23) eşitliği ve (24) eşitliği birbirine 

denk ifadeler olduğundan  
                

     
                  

     
  

        (  
   )

    
 (       )  (  

   )
        (25) 

yazılabilir.  (25) eşitliğinin sağ tarafındaki 
0,kC   

kovaryansı, gözlenmiş verilerden   
1

1, 2,kz k k
C D D


                                                (26) 

1

2

1, 1, 1 kk k k k
D D z z






                                         (27) 

1

2

2, 2, 1 kk k
D D I






                                     (28) 

1,0 2,0
0, 0D D   

eşitliklerinin kullanılmasıyla hesaplanabilir. 

Burada 
1k , k-1 anında hesaplanmış olan ve 

üzerinden gözlem alınabilen durum 

değişkenlerine karşılık gelen unutma 

faktörlerinden oluşan köşegen bir matristir. Biçer 

ve diğerleri (2012) tarafından önerilenden farklı 

olarak 
0,kC  kovaryansının hesaplanmasında 

 0, 0, 1 1k k k k k kC C z z 
                                (29) 

eşitliği kullanılmıştır. Burada 
k , 0 1k   

koşulunu sağlayacak şekilde seçilmelidir. 

Böylece sisteme ait önsel bilgiye dayanarak 

geçmiş gözlemlerin belirli bir oranda unutulması 

sağlanabilir. Bu haliyle (25) eşitliği lineer 

olmayan bir denklem sistemidir ve 
k  

matrisinin elemanları bu denklem sisteminden 

örneğin Newton-Raphson yöntemi kullanılarak 

elde edilebilir.  

Algoritma 2: 
kH  matrisinin tam ranklı 

olmaması durumunda optimal matris unutma 

faktörünü elde edebilmek için ilk olarak, 

0,1k k k kk k
S P H K C


                                         (30) 

fonksiyonu tanımlansın. Bu durumda, 
0,kC  

kovaryansı gözlenmiş veriden (29) eşitliği ile 

verildiği biçimde hesaplanmak üzere; Kalman 

Filtresinin optimalitesi  

  2

1, 2, , ,

1 1

, , ,
n m

k k n k ij k

i j

F S  
 

                         (31) 

fonksiyonu göz önüne alınarak 

değerlendirilebilir. Burada  1, 2, ,
, , ,

k k n k
   , 

k  

matrisinin köşegen elemanları ve ,ij kS , 
kS  

matrisinin i. satır j. sütun elemanıdır. 

 1, 2, ,
, , ,

k k n k
F     fonksiyonu ne kadar küçük 

olursa filtre optimal tahmine o kadar yaklaşır. 

 1, 2, ,
, , ,

k k n k
F    ’nin mutlak minimumunda ise 

filtre optimal tahmini verir. Böylece optimal 

matris unutma faktörü 
k ,  1, 2, ,

, , ,
k k n k

F     

fonksiyonunu minimize edecek biçimde, 

1, 2, ,
, , ,

k k n k
         

ve 

 

 

 

1, 2, ,

1

1, 2, ,

2

1, 2, ,

, , ,

, , ,

, , ,

k k n k

k k n k

k k n k

n

F

F

F

F

  



  



  



 
 

 
 
 

   
 
 
 
 

  

 

olmak üzere; 
1

0,1,2,
k k

l l
F l

                               (32) 

iteratif yöntemi kullanılarak hesaplanabilir. Bu 

yöntem literatürde Steepest Descent veya 

Gradient Descent olarak bilinir [12]. Burada l , 

k  anındaki iterasyon indisi ve    0 1    

gradient metodundaki adım uzunluğudur. Ayrıca 

her k  anındaki başlangıç değeri  0
1,1, ,1k

  

olarak seçilebir. İterasyon işlemi istenen bir 

0   değeri için, 

   1

k k

l l
F F 

                                         (33) 

şartı sağlandığında durdurulur. Buradan 
,i k

 , k  

anındaki  . 1, 2,i i n  unutma faktörünü 

göstermek üzere  ve 1

,

l

i k

  , k  anındaki 1l  . 

iterasyon sonucunda elde edilen .i  unutma 

faktörünün tahminini göstermek üzere; 

 1

, ,
max 1,

l

i k i k
 

                                             (34) 

olarak seçilebilir. Böylece k  anındaki matris 

unutma faktörü 
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1,

2,

,

0 0

0 0

0 0

k

k

k

q k







 
 
  
 
 
  

                               (35) 

olarak bulunur [8].  

 

3. Benzetim Çalışması   

 

Bu bölümde, matris unutma faktörü ile 

uyarlanmış Kalman filtresinin başarımını, 

Kalman filtresinin başarımı ile karşılaştırmak 

amacı ile X Y  koordinat sisteminde 125 m/sn 

sabit hız ile hareket eden bir hedefin, sabit bir 

alıcı ile takibi üzerine bir benzetim çalışması 

yapılmıştır. Benzetim çalışmasında kullanılan 

hedefin hareket senaryosu şöyledir; hedefin 

başlangıçta (0,0) noktasında olduğu  ve X 

koordinatındaki hızının 0, Y koordinatındaki 

hızının ise 125 m/sn olduğu varsayılmıştır. 

Hedef 0-100 sn aralığında sabit hızla hareket 

etmekte, 100-130 sn aralığında 3º/sn açısal hızla 

sola doğru koordineli dönüş yapmakta ve 130-

200 sn aralığında tekrar sabit hızlı harekete 

geçmektedir. Bu hedeften, ölçümler ise 5 sn’de 

bir alınmıştır.  

Verilen hedefin takibi için sabit hızlı hareketi 

modelleyen kesikli zaman durum-uzay modeli 

kullanılabilir. Durum-uzay modeli, durum 

vektörü  x x x y y  olmak üzere; 

2

1

2

1
01 0 0 2

0 1 0 0 0

0 0 1 1
0

20 0 0 1
0

k k k

TT

T
x x w

T
T

T



 
  
  
   
  
  
  
  

 

1 0 0 0

0 0 1 0
k k kz x v

 
  
 

 

biçimindedir. Burada kw  ve kv  ilişkisiz ve 

sırasıyla 
kQ  ve 

kR  kovaryanslarına sahip beyaz 

gürültü süreçleri, T (T=5 sn) örnekleme 

aralığıdır [13]. Benzetim çalışmasında 

kullanılacak veriler Çizelge 1’ de verilen 

başlangıç değerleri kullanılarak üretilmiş, 

filtreler de Çizelge 2’ de verilen başlangıç 

değerleri kullanılarak çalıştırılmıştır. Sonuçlar 

ise Şekil 1 – Şekil 3 de verildiği gibi elde 

edilmiştir.  

 
Çizelge 1. Verilerin Üretilmesinde Kullanılan 

Başlangıç Değerleri 
 

 Başlangıç değerleri 

Başlangıç durum vektörü 
 0 0 0 125   

Alıcı Konumu 
4

10  0
    

Sistem Gürültü Kovaryansı 
43 I  

Gözlem Gürültü Kovaryansı 
250 I  

 

Çizelge 2. Filtrelerin Çalıştırılmasında Kullanılan 

Başlangıç Değerleri 

 

 Başlangıç değerleri 

Başlangıç Durum Vektörü 
 0 0 0 25   

Sistem Gürültü Kovaryansı 
40.3 I  

Gözlem Gürültü Kovaryansı 
275 I  

 

 
 

Şekil 1. Kalman Filtresi ve matris unutma faktörü ile 

Uyarlanmış Kalman Filtresinin X  koordinatında 

yaptıkları tahmin hataları 

 

 
Şekil 2. Kalman Filtresi ve matris unutma faktörü ile 

Uyarlanmış Kalman Filtresinin Y koordinatında 

yaptıkları tahmin hataları 
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Şekil 3. Matris unutma faktörü ile uyarlanmış Kalman 

filtresinde  1 2 3 4, , ,diag       olmak üzere 

hesaplanan 
1 , 

2 ,
3 ,

4  unutma faktörleri 

 

4. Sonuç 

 

Bu çalışmayla, çok değişkenli lineer 

sistemlerin durum tahmini probleminin 

çözümünde karşılaşılabilecek ıraksamanın 

üstesinden gelebilmek için Biçer ve diğerleri 

(2012) tarafından önerilen matris uyarlı Kalman 

filtresi açıklanmıştır. Yapılan benzetim çalışması 

ile açıklanan filtreye ait durum tahminlerinin 

normal Kalman filtresi ile elde edilen durum 

tahminlerine göre gerçek değerlere daha yakın 

sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Ayrıca sistem 

durumundaki herhangi bir değişikliğe en hızlı 

uyum sağlayan filtrenin matris unutma faktörü 

ile uyarlanmış Kalman filtresi olduğu 

gözlemlenmiştir. Böylece benzetim çalışması 

sonucuna dayanarak matris unutma faktörü ile 

uyarlanmış Kalman filtresinin başarımının 

Kalman filtresine göre daha iyi olduğu 

söylenebilir. 
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Özet 

Antropometri Yunanca Antropos (insan) ve Metikos (ölçü) sözcüklerinden oluşan ve insan vücudunun ölçülerini 

konu edinen bir bilim dalıdır. Bu ölçüler; bireyler veya gruplar arasında, anatomi, coğrafi bölge ve meslek 

grupları gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanan farklılıkları ve benzerlikleri saptayarak daha geniş bir insan 

kitlesine uygun tasarımlar yapma imkânı sağlar. Ürün tasarımı sürecinde, ürün-kullanıcı ilişkisinin temelini 

oluşturan bu ölçüler kullanılarak toplumsal standartlar oluşturulmuştur. Her toplumun standart olarak belirlediği 

ölçüler kendine özgüdür. Belirli bir ürün için oluşturulmuş standartlar başka bir toplumda kullanılamaz, 

kullanıldığı taktirde toplumda biyolojik deformasyonlar görülmesi kaçınılmazdır. Bebeklik dönemi, ayak 

gelişiminde en önemli dönem olarak ele alınmaktadır. Bebeklerin ayak gelişimlerinin geç tamamlanması ve 

kemik yapısının oluşmaması bunun en büyük nedenidir. Bu nedenle proje, Türkiye’de yaşayan 0–3 yaş (0-36 ay) 

arasındaki kız ve erkek çocukları kapsamaktadır. Bu kapsamda ülke istatistiki olarak olasılıklı tabakalı 

örnekleme yöntemi ile 7 bölgeye ayrılmış, bu bölgeler dahilinde belirlenen illerde yaşayan bireylerden çeşitli 

antropometrik ölçümler alınmıştır. Elde edilen veriler; ülkemizde kullanılan ve Fransız insanının ayak ölçülerine 

göre oluşturulmuş “TS 5553 (1988) Paris Point Sistemi” standartları ile karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Standardizasyon, Ayak, Antropometri, Tasarım, Bebeklik Dönemi 

The Comparison of Measurements Used In Shoe Design In Turkey With 

The Anthropometric Foot Measurements Of Turkish People: An Analysis 
Of 0-3 Years Old Individuals 

Abstract 

Anthropometry, which is composed of the words Anthropos (human) and Meticos (scale) in Greek and includes 

the scale of human body, is a discipline of science. These scales provide suitable designs for large mass of 

people by determining similarities and differences resulted from various factors such as anatomy, geographical 

area and occupational groups among individuals and groups. Social standards were formed by the use of these 

scales which establish the base for the relationship between the product and the consumer. Scales which each 

society determines are specific to that society. Standards which are established for a particular product can’t be 

used in any other societies; otherwise, it is inevitable to see the biological deformations in society. Babyhood 

period is regarded as the most important period in the development of foot. Development of baby foot in later 

years and insufficiency of bone structure are the most important reasons. For this reason, this research includes 

children who are boys and girls aged between 0 and 3 (0-36 months). The country was statistically divided into 

seven parts with Stratified Sampling Method in the scope of this research and various anthropometric 

measurements were taken from individuals who live in selected cities including these regions. Data obtained 

were compared with “TS 5553 (1988) Paris Point System” standards which are used in our country and formed 

in a way which is suitable for the foot of French People. 

Keywords: Standardization, Foot, Anthropometry, Design, Infancy 
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1.Giriş 

Bütün çağlarda sanatçılar ve bilim adamları 

için temel bir figür olan insan vücudu değişik 

yönleri ile incelenmiştir. Yapılan bilimsel 

çalışmalar, değişik ırk ve ülke insanlarının vücut 

ölçülerinde bazı farklılıkların olduğunu ortaya 

koymuştur. Bu farklılıklar; genetik yapı, yaşam 

bölgesindeki coğrafi şartlar, beslenme özelliği ile 

diğer sosyo-ekonomik koşulların değişikliğinin 

doğal bir sonucudur 1. Tasarımda bu farklılık 

göz önünde tutulmalı, ürün bu ölçülere uygun 

olarak tasarlanmalıdır. Bir ürünün 

tasarlanmasında ürünün kullanıcı kitlesi 

belirlenmeli ve bireylerden alınan bedensel 

ölçüler istatistik olarak değerlendirilip ürünün 

boyutlandırılmasında kullanılmalıdır 2,3. 

İnsana yönelik her çeşit araç-gerecin sağlıklı 

uyumu ile ekonomikliği, insan vücut ölçülerinin 

standardizasyonuna bağlıdır 4. Uluslararası 

Standardizasyon Örgütü'nün (ISO) yaptığı 

tanıma göre standardizasyon, "belirli bir 

faaliyetten ekonomik fayda sağlamak üzere, 

bütün ilgili tarafların katkı ve işbirliği ile belirli 

kurallar koyma ve kuralları uygulama işlemidir" 

5. Standardizasyon oluşturabilmek için 

standartların belirlenmesi şarttır. Genel olarak 

standart, standardizasyon çalışmaları sonucunda 

yetkili kurum ve/veya kuruluşlar tarafından 

hazırlanarak onaylanan, yerine getirilmesi 

gereken koşulları kapsayarak, uygulanması 

genellikle tarafların isteğine bırakılan teknik 

özellik veya belgelerdir. Diğer bir ifade ile 

standart (bir örneklik) kavramı; imalatta, 

anlayışta, ölçümde ve test işlemlerinde birlik ve 

beraberlik anlamına gelmektedir 6. 

Teknolojinin ilerlemesi ve uluslararası sıkı 

ilişkiler dünyayı küçültürken, ülkeler arası 

ticaretin de hızla artıp canlanmasına sebep 

olmuştur. Bu güncel sonuç, uluslararası 

normların mutlak bilinmesi zorunluluğunu 

doğurmuştur 7,8. 

 

2. Literatür Araştırması 

 

Ülkemizde yapılan antropometrik 

çalışmaların çok sınırlı sayıda olduğu 

bilinmektedir. Yapılan çalışmaların çoğu, ülke 

genelini temsil etmekten çok yöresel 

niteliklerdedir. Ülkemizde ilk genel kapsamlı 

antropometrik araştırma 1937 yılında Atatürk’ün 

isteği üzerine gerçekleştirilmiştir. Bu konuda 

Ankara Üniversitesi’nde görevli Afet İnan 

önderliğinde, “Türk İnsanının Vücut Ölçülerini 

Tespit Etmek” başlığı altında bir proje 

başlatılmıştır. Bu proje ile ilk antropometrik 

ölçümler yapılmış ve Türk insanının vücudundan 

çeşitli ölçüler alınmıştır  9,10. 

Türkiye’de ilk geniş kapsamlı ayrıntılı 

büyüme çalışmalarının 1930’lu yılların sonuna 

doğru yapıldığını görüyoruz. Alantar, 1938’de I. 

Türk Çocuk Hekimliği Kongresinde sunduğu 

çalışmasında antropometrik çalışmaların 

güvenilir olabilmesi için her yaştan ve her iki 

cinsten çok sayıda vaka alınmasının, yaşların 

doğru hesaplanmasının ve ölçümlerin doğru 

yapılmasının önemini vurgulamaktadır. 

Araştırıcı, vücut ağırlığı ölçümleri için giysilerin, 

boy uzunluğu ölçümleri için ayakkabıların 

çıkartılması, oturma yüksekliği ölçümleri için 

çocuğun özel bir sandalyede dik oturtulması gibi 

yöntem özelliklerine dikkat çekmektedir. Bu 

çalışmada 1936–1937 yılları arasında İstanbul 

Şişli Çocuk Hastanesi polikliniğine başvuran 1ay 

12 yaş arası 5142 kız ve 4888 erkek çocuğunda 

saptanan boy, oturma yüksekliği ve bacak 

uzunluğu ölçümlerinin ortalama değerleri diğer 

ülkelerin değerleriyle karşılaştırılmıştır. Daha 

sonraları bilim ve teknolojinin ilerlemesi 

sayesinde konu yeniden gündeme gelmiştir ve 

2004 yılında yine Ankara Üniversitesi’nde Prof. 

Dr. Erksin Güleç ve Prof. Dr. Galip Akın 

önderliğindeki bir grup araştırmacı “Anadolu 

İnsanının Antropometrik Boyutları” isimli bir 

TÜBİTAK projesi kapsamında ülke çapında iki 

yıl süren bir araştırmaya imza atmıştır. 

Toplumumuza özgü antropometrik standartların 

saptanması projenin başlıca amacı olmuştur 11. 

2003–2004 yılları arasında Ege Üniversitesi 

Deri Mühendisliği Bölümü tarafından “Manisa 

İli 7–14 Yaş Aralığındaki Kız Çocuklarının 

Ayak Ölçülerinin Belirlenmesi” başlığı altında 

Prof. Dr. Gürbüz Gülümser ve Yüksek Deri 

Mühendisi Mehtap Gezdi tarafından bir 

araştırma başlatılarak Manisa ilindeki 7–14 yaş 

aralığındaki kız çocuklarının antropometrik 

yöntemlerle ayak ölçüleri belirlenmiştir. Elde 

edilen bulgular, diğer toplumların ayak ölçüleri 

ile karşılaştırılmış ve Türk insanının söz konusu 

toplumlardan daha geniş ayaklara sahip olduğu 
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ortaya çıkmıştır. Yine Ege Üniversitesi Deri 

Mühendisliği Bölümü tarafından 2008–2009 

yılları arasında Prof. Dr. Gürbüz Gülümser ve 

araştırmacı Buğra Ocak önderliğinde “7–14 Yaş 

Grubu Genç Erkek Çocukların Ayak Ölçülerinin 

Standardizasyonu” adlı proje tamamlanmıştır. 

Bu projede ölçümler İzmir ilinde yapılmış olup,  

7-14 yaş grubu erkek çocuklarının ayak ölçüleri, 

ülkemizde kullanılan TS 5553 (1988) Paris Point 

sistemi standartları ile karşılaştırılmıştır. Elde 

edilen bulgular Paris sistemi değerlerinden farklı 

çıkmıştır 12, 13, 14.  

Ülkemizde son olarak ayak ölçülerinin 

belirlenmesi ve Türk insanının ayak profilinin 

çıkartılması adına POLARİS-ZİYLAN GRUBU, 

ayak sağlığı uzmanı Op. Dr. Umur Aydoğan 

önderliğinde bir araştırma başlatmıştır. 

Araştırma 2005 yılında başlamıştır ve ilk yarısı 

tamamlanmıştır. Bu projede ülke çapında farklı il 

ve bölgelerden farklı yaş gruplarının ayak 

ölçüleri alınarak Türk Ayak Profili 

oluşturulacaktır. Türk insanının demografik ayak 

özelliklerini belirlemek ve öncelikli ayak 

sorunlarını ortaya koymak amacıyla başlatılan 

proje halen devam etmektedir. Bunların dışında 

ülke genelini kapsamaktan ziyade daha çok 

yöresel nitelikteki antropometrik ölçümlerle 

yapılmış disiplinler arası araştırmalar çok sınırlı 

sayıdadır 15,16,17. 

 

3. Amaç 

 

Bu çalışma, Türkiye’de yaşayan 0–3 yaş 

aralığındaki bebeklerin ayak ölçü standartlarının 

belirlenmesi ve üretilen bebek ayakkabılarının 

bu standartlar ile karşılaştırılmasını 

amaçlamaktadır. Her toplumun ayak yapısı ve 

ayak ölçüleri, dolayısıyla ayak standartları 

farklıdır. Ülkemizde bu konuyla ilgili bir 

standardizasyon çalışması yapılmadığından 

Türkiye kapsamında bir veri toplama çalışması 

esas alınmıştır. Bu çalışmada; antropometrik 

yöntemlerle 0–3 yaş aralığındaki kız ve erkek 

çocukların ayak ölçüleri alınıp, ülkemizde 

kullanılan “Ayakkabılar-Numaralandırma 

Sistemi (TS 5553)” standartları ile karşılaştırma 

yapılmıştır.  

Türk Ayakkabı Numaralandırma Sistemi 

için bir standart oluşturabilmek, planlı üretimin 

yapılması, gereksiz ayakkabı stokunun önüne 

geçilmesi, tasarımlarda ayak gelişiminin dikkate 

alınarak doğru kriterler kullanılabilmesi, ülkemiz 

insanının boyutsal özelliklerinin belirlenebilmesi 

gibi çok çeşitli amaçlara hizmet edecek bu 

çalışma ile geri dönüşü olmayan hastalıkların 

önüne geçilebilir, ekonomik kayıplar önlenebilir 

ve vücudun sağlıklı gelişimine katkıda 

bulunulabilir.  

 

4. Materyal ve Yöntem 

 

Bu proje, Anadolu Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri (BAP) tarafından 

desteklenmiştir. Bu çalışmada temel alınan 

yöntem antropometridir. Ölçü alma kurallarına 

uygun olarak sağlıklı bireyler üzerinden boy, 

kilo ve sağ/sol ayaktan çeşitli antropometrik 

ölçüler alınmıştır. Bu ölçüler alınırken cm 

bölüntülü şerit metre, duyarlı bebek terazisi, 

bebek boy ölçer ve brannock aleti kullanılmıştır. 

Brannock cihazı dünya ayakkabı piyasasındaki 

standart ayak ölçüm aletidir 18,19. Şerit metre; 

ölçüm yapılan bireylerin ayak topuk genişliği, 

ayak tarak çevresi, ayak topuk çevresi ve ayak 

bilek çevresini ölçmede kullanılmış olup 

sonuçlar cm cinsinden değerlendirilmiştir. 

Duyarlı bebek terazisi; ölçüm yapılan bireylerin 

ağırlığını ölçmede kullanılmış olup sonuçlar kg 

cinsinden değerlendirilmiştir. Bebek boy ölçer; 

ölçüm yapılacak bireylerin tüm boy 

uzunluklarını ölçmede kullanılmış olup sonuçlar 

cm cinsinden değerlendirilmiştir. Brannock 

cihazı; bebeklerin ayak uzunluklarını ve ayak 

genişliklerini belirlemede kullanılmıştır. Bu 

cihaza göre ölçüler inç cinsinden alınmış olup 

santimetreye dönüştürülmüş ve analizlerde cm 

cinsinden değerlendirilmiştir.  

 

5. Araştırma Bulguları 

 

Türkiye’de daha önce 0–3 yaş grubu kız ve 

erkek çocukların ayak ölçüleri üzerine herhangi 

bir çalışma yapılmadığından standart sapma 

değeri () konusunda mevcut bir değer yoktur. 

Bu nedenle araştırmanın başlangıcında pilot il 

olarak seçilen Eskişehir ilinde 0–3 yaş 

aralığındaki 98 kız 100 erkek olmak üzere 

toplam 198 bebeğin sağ/sol ayakları üzerinden 

antropometrik ölçüler alınmıştır. Veriler 

değerlendirilirken çocuklar 0-2 ve 2-3 yaş 
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aralığına bölünmüş olup kız ve erkek olmak 

üzere cinsiyetler de ayrı değerlendirilmiştir. 

Bunun sonucunda betimsel istatistikleri, sağ/sol 

ayak arasındaki farklılığın anlamlılık derecesi ve 

standart sapma değeri () belirlenmiştir. Pilot 

ilde yapılan çalışma sonucunda sağ ve sol 

ayaklarda ölçü bakımından anlamlı bir fark olup 

olmadığı belirlenmiş, bu sonuca göre de diğer 

illerdeki ölçümler de eklenerek analizler 

tamamlanmıştır. Araştırmaya pilot ilin de 

katılmasıyla ölçülen birey sayısı toplamda 726 

olup, bireylerden 718’i değerlendirmeye 

alınmıştır. 0-3 yaş aralığındaki kız/erkek 

çocukların sağ/sol ayakları üzerinden yapılan 

değerlendirmeler sonrasında TS 5553 (1988)’de 

belirtilen ölçüler ile karşılaştırılma yapılmıştır. 

Analizler SPSS 13,0 programı ile yapılmış olup; 

bir örnek t-testi, çift örnek t-testi ve bağımsız 

örnek t-testi kullanılmıştır. Bulgular aşağıdaki 

gibidir: 

Pilot bölgede yaşayan, 0-36 ay aralığındaki 

198 adet kız ve erkek çocuğun ayak ölçümleri ve 

buna bağlı olarak yapılan analizlerde; cinsiyet 

olarak kız/erkek ve ay (yaş) olarak 0-24/25-36 

aralıkları ayrı ayrı analiz edilmiştir. Bu 

analizlerde; ayak uzunlukları, tarak genişlikleri, 

topuk genişlikleri, tarak çevre uzunlukları, topuk 

çevre uzunlukları ve bilek çevre uzunlukları 

ortalamaları belirlenmiştir. Bunlara ilişkin kız 

çocuklarda sağ/sol ayak, erkek çocuklarda 

sağ/sol ayak, kız ve erkek çocuklarda sağ/sol 

ayak ölçüleri arasındaki farklılıklar ve bu 

farklılıkların anlamlılık derecesi test edilmiştir. 

Daha önce bu yaş aralığında ölçüm 

yapılmadığından dolayı her bir uzunluk için 

standart sapma değeri belirlenmiştir. 

Araştırmanın başında ülke çapında ölçülmesi 

planlanan 1250 adet 0-3 yaş aralığındaki kız ve 

erkek bebeklerden toplamda 718 adetine 

ulaşılmış olup ölçümler tamamlanmıştır. 

Örneklem büyüklüğü evreni temsil etmede = 

0.05 için 
- 

0.05 hata payı için yeterli sayıya 

ulaşmıştır. Araştırmanın yapıldığı illerden; 

Ankara’da 123, Antalya’da 70, Düzce’de 58, 

İstanbul’da 86, Şanlıurfa’da 30, Malatya’da 55, 

İzmir’de 98 ve pilot il olan Eskişehir’de 198 

olmak üzere 0-3 yaş aralığındaki toplamda 718 

bireyin sağ/sol ayaklarından gerekli ölçüler 

alınmıştır. Buna göre sonuçlar aşağıdaki gibidir: 

0-36 ay aralığındaki kız çocukları için 

sağ/sol ayaklarına ilişkin yapılan analizlerde; 

eşleştirilmiş gruplardaki değişkenlerin 

ortalamaları birbirleriyle karşılaştırıldığında 

aralarındaki farkların çok küçük olduğu 

görülmektedir. Yapılan t-testi sonuçlarına göre; 

tarak genişliği, topuk genişliği, tarak çevresi ve 

topuk çevresi, kız çocuklarında sağ ve sol ayak 

için değişiklik göstermektedir. Kız çocuklarında 

sağ tarak genişliği, sağ topuk genişliği, sağ tarak 

çevresi ve sağ topuk çevresi bu değerlerin sol 

ayağa ait olanlarından daha büyüktür. 0-36 ay 

erkek çocukları için sağ/sol ayaklarına ilişkin 

yapılan analizlere göre eştirilmiş gruplardaki 

değişkenlerin ortalamaları birbirleriyle 

karşılaştırıldığında aralarındaki farkların çok 

küçük olduğu görülmektedir. Yapılan t-testi 

sonuçlarına göre; ayak uzunluğu, tarak genişliği, 

topuk genişliği ve bilek çevresi erkek 

çocuklarında sağ ve sol ayak için değişiklik 

göstermektedir. Erkek çocuklarında sol ayak 

uzunluğu, sol tarak genişliği ve sol bilek çevresi 

genişliği aynı değişkenlerin sağ ayak 

ölçülerinden daha büyüktür. Sağ ayak topuk 

genişliği ise sol ayak topuk genişliğinden daha 

büyüktür.  

Yapılan bir diğer çalışmada, cinsiyetin ayak 

ölçüsü üzerindeki etkisine yönelik analizler 

yapılmıştır. Yapılan testle iki farklı grup için (kız 

ve erkek) ölçülen değerlerin ortalamaları 

karşılaştırılmıştır. Testin sonucuna göre, kız ve 

erkeklerin ayak uzunlukları, tarak genişliği, 

topuk genişliği, tarak çevresi, topuk çevresi ve 

bilek çevresi değerlerinin ortalamaları 

birbirlerinden farklıdır. Buna göre ayak 

ölçülerinin ortalama değerlerine bakıldığında 

bütün ölçü türlerinde erkeklerin ortalamalarının 

kızlarınkinden büyük olduğu görülmektedir.  

Aynı yaş grubuna ait kız ve erkek 

çocuklarının ayakkabı numaralarındaki 

farklılıklar ait histogramlara Şekil 1.de yer 

verilmiştir. Histogramda belirtilen “1” numara 

kız çocuklarını, “2” numara erkek çocuklarını 

ifade etmektedir. Histogramın yatay sütununda 

verilen değerler ayakkabı numaralarını, dikey 

sütununda verilen değerler ise birey sayısını 

açıklamaktadır. Data setinde iki cinsiyet grubu 

için de frekansı en yüksek olan ayakkabı 

numarası 20’dir. Farklı yaş gruplarında bile bu 

numara sıklıkla tercih edilmektedir.  
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Şekil 1. Aynı Yaş Grubuna Ait Kız ve Erkek 

Çocuklarının Ayakkabı Numaraları Dağılımı 

 

Aynı ayakkabı numarasını kullanan kız ve 

erkek çocukların ayak ölçülerinin aynı olup 

olmadığının belirlenmesi, standartların 

geçerliliğini gösteren önemli bir kriter olarak 

düşünülmektedir. Bu nedenle aynı ayakkabı 

numarasını kullanan çocukların ayak ölçüleri 

incelenmiş olup sonuçlar aşağıdaki gibidir; 

 Ayakkabı numarası 19 olan 0-3 yaş 

aralığındaki kız çocuklarının sağ ve sol ayak 

ölçüleri arasında; ayak uzunluğu, topuk 

genişliği, topuk çevresi ve bilek çevresi 

ölçülerinde anlamlı farklılık vardır. 

 Ayakkabı numarası 20 olan 0-3 yaş 

aralığındaki kız çocuklarının sağ ve sol ayak 

ölçüleri arasında; tarak genişliği, topuk 

genişliği, tarak çevresi ve topuk çevresi 

ölçülerinde anlamlı farklılık bulunmaktadır. 

 Ayakkabı numarası 21 olan 0-3 yaş 

aralığındaki kız çocuklarının sağ ve sol ayak 

ölçüleri arasında bütün değerlerde anlamlı 

farklılık bulunmaktadır. 

 Ayakkabı numarası 22 olan 0-3 yaş 

aralığındaki kız çocuklarının sağ ve sol ayak 

ölçüleri arasında tarak çevresi dışındaki 

bütün değerlerde anlamlı farklılık 

bulunmaktadır.  

 Ayakkabı numarası 24 olan 0-3 yaş 

aralığındaki kız çocuklarının sağ ve sol ayak 

ölçüleri arasında; ayak uzunluğu, tarak 

çevresi ve bilek çevresi ölçülerinde anlamlı 

farklılık bulunmaktadır. 

 Ayakkabı numarası 20 olan 0-3 yaş 

aralığındaki erkek çocuklarının sağ ve sol 

ayak ölçüleri arasında topuk genişliği 

dışındaki değişkenlerde anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. 

 Ayakkabı numarası 22 olan 0-3 yaş 

aralığındaki erkek çocuklarının sağ ve sol 

ayak ölçüleri arasında; ayak uzunluğu, tarak 

genişliği ve tarak çevresi ölçülerinde anlamlı 

farklılık bulunmaktadır. 

 Ayakkabı numarası 24 olan 0-3 yaş 

aralığındaki erkek çocuklarının sağ ve sol 

ayak ölçüleri arasında; ayak uzunluğu, topuk 

genişliği ve bilek çevresi ölçülerinde anlamlı 

farklılık bulunmaktadır. 

 Ayakkabı numarası 26 olan 0-3 yaş 

aralığındaki erkek çocuklarının sağ ve sol 

ayak ölçüleri arasında; ayak uzunluğu ve 

bilek çevresi ölçülerinde anlamlı farklılık 

bulunmaktadır.  

Ayakkabı numaralarına göre yapılan testler; 

aynı ayakkabı numarasına ait kız ve erkek 

kullanıcıların sağ ve sol ayak ölçülerinin farklı 

olduğunu ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda bu 

testler sonucunda her yaş için farklı ayakkabı 

numaraları dağılımı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle 

bebek ve çocuklarda yaşa göre belirli bir 

ayakkabı numarası kullanım standardının 

olmadığı açıkça görülmektedir. Bundan sonraki 

aşamalarda tüm veriler Türk standartları ile 

karşılaştırılmıştır.  

TS 5553 Ayakkabılar Numaralandırma 

Sisteminde bebek ayakkabıları için çok dar, dar, 

orta ve geniş tip; çocuk ayakkabıları için ise çok 

dar, dar ve orta kalıp tiplerine yer verilmiştir. Bu 

nedenle analizlerde ilk 3 tip esas alınmış, 0-3 yaş 

aralığında ayakkabı kullanan kız ve erkek 

çocukların, kullandıkları ayakkabı numaralarına 

göre ayak ölçüleri her bir tip için ayrı ayrı analiz 

edilmiştir. Daha önce yapılan testler sonucunda 

0-3 yaş aralığındaki kız ve erkek çocukların 

sağ/sol ayak ölçüleri arasında anlamlı farklılık 

bulunması nedeniyle TS 5553’te belirtilen 

ölçüler ile karşılaştırma yapılırken bebeklerin sol 

ayakları esas alınmıştır. Buna göre; 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25 ve 26 numaralı ayakkabı 

kullanıcılarının ayak ölçüleri, TSE’de belirtilen 

ölçülerle uyuşmamaktadır. Yapılan analizlerde; 

Tip 1 (çok dar) için 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 

26 numaralı ayakkabı kullanıcılarının ayak tarak 
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genişlik ölçüleri ile 21 ve 26 numaralı ayakkabı 

kullanıcılarının topuk genişliği ölçüleri TSE’de 

belirtilen ölçülerden daha büyük ölçülerde 

çıkmıştır. Aynı şekilde Tip 2 (dar) için yapılan 

analizlerde; 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 

numaralı ayakkabı kullanıcılarının ayak tarak 

genişlik ölçüleri ile 26 numaralı ayakkabı 

kullanıcılarının topuk genişliği ölçüleri TSE’de 

belirtilen ölçülerden daha büyük ölçülerde 

çıkmıştır. Normal kalıp olarak TSE’de belirtilen 

Tip 3 (orta) için yapılan analizlerde; 19, 21, 22, 

23, 24, 25 ve 26 numaralı ayakkabı 

kullanıcılarının ayak tarak genişlik ölçüleri ile 26 

numaralı ayakkabı kullanıcılarının topuk 

genişliği ölçüleri TSE’de belirtilen ölçülerden 

daha büyük ölçülerde çıkmıştır. Bu da bize 

ayakkabıların çocuk ayaklarına dar geldiğini 

göstermektedir. 

Bir başka analizde, değişkenlerin 

birbirleriyle olan korelasyon ilişkilerine 

bakılmıştır. Bu değişkenler; yaş, ayakkabı 

numarası, tüm boy uzunluğu, ağırlık, ayak 

uzunluğu, ayak tarak genişliği, topuk genişliği, 

tarak çevresi, topuk çevresi ve bilek çevresi 

ölçüleri olup, bireylerden toplanan tüm verileri 

içermektedir. Buradaki amaç çocuklardan alınan 

tüm ölçülerin birbirleriyle olan ilişkilerinin ve 

birbirlerine olan etkilerinin belirlenebilmesidir. 

Yapılan analizlere bakıldığında yaş ve ayakkabı 

numarası arasında güçlü bir pozitif korelasyon 

olduğunu görmekteyiz. Yani yaş arttıkça 

ayakkabı numarası da doğru orantılı olarak 

artmaktadır. Aynı zamanda ayakkabı numarası 

ile boy, ağırlık, ayak uzunluğu ve topuk çevresi 

değişkenleri arasında da güçlü bir pozitif 

korelasyon vardır. Değerlere bakıldığında 

ayakkabı numarasıyla en yüksek korelasyona 

sahip olan değişkenin ayak uzunluğu olduğu 

görülmektedir. Bu da ayakkabı numarasını 

belirleyen temel etkenin ayak uzunluğu olduğu 

anlamına gelir. Boy değişkeninin ayakkabı 

numarası ile olan korelasyonu, çocuklarda ayak 

numarasında çocuğun gelişiminin ve boyunun da 

etkili olduğunun göstergesidir. Buradan ayak 

gelişimini çocuğun genel gelişiminden bağımsız 

olmadığı sonucu çıkarılabilmektedir. Ağırlık 

değişkeni ile ayak uzunluğu değişkeni arasında 

güçlü bir pozitif korelasyon olduğu 

görülmektedir. Bu bilgi ile yukarıdaki bilgiler 

birleştirildiğinde; ayakkabı numarasının 

belirlenmesinde, çocukların boyunun ve 

ağırlığının önemli olduğu görülmektedir. Topuk 

genişliğine bakıldığında; topuk genişliği 

değişkeninin diğer değişkenlerle güçlü 

korelasyonlarının olmadığı görülmektedir. 

Topuk çevresi ve tarak genişliği arasındaki 

korelasyon dışında diğer değişkenlerle olan 

korelasyonları zayıftır. Bu da ayakkabı 

numarasının belirlenmesinde topuk genişliğinin 

çok önemli bir rol oynamadığının bir göstergesi 

olabilir. Yine aynı matriste, bilek çevresi ile 

topuk çevresi değişkenleri arasında güçlü bir 

korelasyon olduğu görülmektedir. Bilek çevresi 

ile tarak çevresi arasında da güçlü korelasyonlar 

vardır. Ayakkabı yapımında eğer bu değişkenler 

göz önünde bulundurulacaksa, aralarında güçlü 

bir pozitif korelasyon olduğu için biri arttığında 

diğerinin de artacağı bilgisiyle hareket 

edilmelidir.  

 

6. Sonuç ve Öneriler 

 

Yapılan araştırma, 0-3 yaş aralığındaki kız 

ve erkek çocukların ayak ölçüleri ile Türk 

Standartları TS 5553 “ Ayakkabı 

Numaralandırma Sistemi” adı altında geçen 

ölçülerin uyumluluğunun belirlenmesi amacıyla 

yapılmıştır. Araştırmaya pilot ilin katılmasıyla 

birlikte ölçülen birey sayısı toplamda 726 olup, 

bireylerden 718’i değerlendirmeye alınmıştır. 

Elde edilen verilere göre; kız ve erkek 

bebeklerin ayak ölçüleri arasında anlamlı 

farklılıklar bulunmaktadır. TSE’ye göre, yetişkin 

ayakkabı kalıplarında bu ayrımın yapıldığı ancak 

çocuk ve bebek ayakkabıları için cinsiyet 

faktörünün göz ardı edildiği belirlenmiştir. 

Bebeklik ve çocukluk çağında ayak gelişiminin 

sağlıklı tamamlanabilmesi için kullanılan 

ayakkabı ölçüleri; bebek ve çocuk ayaklarına 

uyumlu olmalı; üretilen ayakkabılarda ölçüler 

belirlenirken cinsiyet faktörü göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bebek ve çocuk ayakkabı 

kalıplarında cinsiyet ayrımı yapılabilirken, 

kalıpların ölçülerinde de bu faktörün 

değerlendirilebileceği düşünülmektedir. Buna 

göre TSE’nin standartlarını yeniden 

değerlendirmesi, gerekli ölçümler yaparak 

değerlerin güncellenmesi ve tüm bunları 

yaparken de kız/erkek bebek ayrımını dikkate 

alması önerilmektedir.  

Araştırmanın diğer bulgularından biri de 0-3 

yaş aralığında bulunan bebeklerin sağ/sol ayak 
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ölçüleri arasındaki anlamlı farklılığın olmasıdır. 

Başka bir deyişle, aynı bireyin ayak ölçüleri 

değişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla, satın 

alınan ayakkabı çiftinin aynı standartta olması ve 

kullanıcının sağ/sol ayak ölçülerinin farklı 

olmasından dolayı ayak-ayakkabı uyumu 

konusunda sıkıntılar yaşanmasına neden olabilir. 

Böyle bir durumda ayakkabı kalıplarının bu 

faktörler değerlendirilerek ölçülendirilmesi, 

gerekirse farklı ayakkabı numara çiftlerinden 

oluşan kombinasyonlar tasarlanması önerilebilir. 

Sonuç olarak; üretilen ayakkabıların sağ/sol ayak 

ölçülerindeki farklılığın göz önünde 

bulundurularak ölçülendirilmesi gerekmektedir.  

Yukarıdaki analizlerde çocuk ve bebeklerin 

yaş aralığı dikkate alınmaktadır. Buna göre 0-24 

ay aralığındaki bireylerde, birçok değişkende 

anlamlı farklılık bulunmazken; 0-36 ay 

aralığındaki bireylerde değişkenlerin anlamlılık 

derecesi yüksek bulunmuştur. Bu da 0-36 ay 

aralığındaki bebeklerin ayak gelişimlerinde çok 

hızlı bir süreç geçirdiklerini göstermektedir. 

Başka bir deyişle 0-2 yaş aralığındaki bebekler 

ile 0-3 yaş aralığındaki bebeklerin kullandıkları 

ayakkabı sayısı birbirlerinden farklı 

görünmektedir. Buna göre çocukların ayakları 

hızlı büyümekte ve kullandıkları ayakkabı 

numaraları da hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu 

da; bebeklerin sık sık ayakkabı değiştirmesi 

gerektiğinin önemli bir göstergesidir. Çocukların 

hızlı büyüdüğü dönemlerde 4-5 ayda bir yeni 

ayakkabıya ihtiyaç olabilir. İki yaşından önce 

çocuklarda her dört ayda 2 numara, 2 yaşından 

sonra ise 6 ayda bir 2 numara büyür. Ayakkabı 

içinde çocukların parmaklarının rahat hareket 

etmesine dikkat edilmelidir. Ayakkabılar, ayağın 

boyuna ve enine tamamen uymalıdır. Uygun 

olmayan ayakkabılar tırnak batması, 

parmaklarda şekil bozuklukları ve nasır gibi 

hastalıklara neden olabilir.  

Elde edilen veriler, yaş faktörünün ayakkabı 

numarasıyla olan ilişkisinde dengesiz yığılmalar 

olduğunu vurgulamıştır. Oluşturulan tablolara 

göre, bebeklerin yaşlarına uygun standart bir 

ayakkabı numarası yoktur. Belirli bir yaş için, 

bebeklerde kullanılan ayakkabıların numaraları 

değişkenlik göstermektedir. Bu dengesiz 

yığılmanın sebebi ailelerin büyük numara 

ayakkabı seçimi ile ilişkilendirilebileceği gibi 

bebeklerin bedensel gelişimlerindeki farklılıkla 

da ilişkilendirilebilir. Ailelerin büyük numara 

ayakkabı seçimi ise, sosyo-kültürel ve 

demografik özelliklerin farklı oluşunu akla 

getirmektedir. Diğer bir çıkarım ise ebeveynlerin 

satın alma davranışlarında çok bilinçli olmadığı 

yönündedir. Çocuk ve bebeklerin kullandıkları 

ayakkabılara yönelik rahatsızlıklarını dile 

getirememeleri yanlış tercihte önemli bir 

etkendir. Bu nedenle ailelerin bu konuda 

bilinçlendirilebilmesi gerekmekte ve ayakkabı 

üreticilerinin bu konuyla ilgili çalışmalar 

yapması önerilmektedir. Araştırmada görülen 

dengesiz yığılmaların bir başka sebebi ise; 

mevcut ürünlerdeki çeşitliliğin fazla oluşu ve 

farklı ayakkabı firmalarının kendi kalıp 

ölçülerinin belirlenmesinde genel bir standart 

izlemediği yönündedir. Örnek vermek gerekirse; 

A firması x numaralı ayakkabıyı y ölçülerinde 

üretirken, farklı bir firma olan B firması aynı x 

numaralı ayakkabıyı z ölçülerinde üretmektedir. 

Araştırmalar ve diğer firmalarla yapılan 

görüşmelerde bunun doğru olduğu üreticiler 

tarafından açıkça belirtilmiştir. Mevcut ürünlerin 

farklı ebatlarda üretilmesi, her firmanın kendi 

ölçülerini yaratmak istemesi bilimsel olarak 

oluşturulabilecek standartlara zıt düşmektedir. 

Üreticilerin mevcut ürünlerde kendi ar-ge 

çalışmaları ile belirlediği ölçüler tüm ülkeyi 

temsil etmede başarılı olmayabilir. Dengesiz 

yığılmalarda mevcut ürün ölçülerindeki 

değişkenliklerin yüksek oluşu da göz ardı 

edilmemelidir. Sebebi her ne olursa olsun, yaş-

ayakkabı numarası ikili değişkeni grafiği, belli 

ayakkabı numaralarında yığılmalar olduğunu 

vurgulamıştır. Buna göre üreticilerin gereksiz 

ayakkabı stokunu önlemek adına bu faktörleri de 

göz önünde bulundurması gerekmektedir.  

Ülkemizde kullanılan standartlar ve ayak 

ölçüleri karşılaştırıldığında standartların yalnızca 

ayak uzunluğunu dikkate aldığını söyleyebiliriz. 

TSE’de belirlenen genişlik tipleri, bebeklerin 

ayak ölçülerine uymamakla beraber bebeklerin 

ayaklarının daha geniş olduğu sonucuna 

varılmıştır. Ayakların daha geniş olması 

ayakkabıların dar olduğunun önemli bir 

göstergesidir ve bu, ileride kalıcı ayak 

deformitelerinin oluşmasına yol açabilir.  Buna 

ek olarak aynı yaş grubu ve aynı ayakkabı 

numarasını kullanan bebeklerin ayak 

genişliklerindeki farklılıkların da büyük olması, 
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üreticilerin bu faktörü kesinlikle göz önünde 

bulundurması gerektiğinin bir göstergesidir. Bir 

başka deyişle; bebek ve çocuk ayakkabılarının 

tasarım aşamasında farklı genişliklerde 

üretilebilecek şekilde tasarlanması ve aynı 

ayakkabı numarasına ait birden çok genişlik 

tipinin belirlenmesi önerilmektedir. 

Sonuçlar açıkça göstermektedir ki, bu yaş 

aralığındaki bebeklerin ayak ölçüleri ve 

standartlar özellikle yaş/cinsiyet/ayak genişliği 

değişkenlerinde uyuşmazlık göstermektedir. 

Kullanılan standartlar Fransız insanının ayak 

ölçüsüne göre belirlenmiştir. Tüm analizler bize, 

ülkemizde yaşayan bebeklerin ayak ölçülerinin 

Paris Point sistemince belirlenen ölçülerden daha 

geniş olduğunu açıkça göstermektedir. 

Standartların uyumlu olarak görülebildiği tek 

değişkenin ayak uzunluğu olması, diğer 

değişkenlerin yeniden değerlendirilmesi 

gerektiğinin önemli bir göstergesidir. Gerek 

ülkemizde üretilen ayakkabıların, gerek 

yurtdışından ithal edilen ayakkabıların çok 

değişik ölçülerde olduğu; bununla beraber 

ülkemizde yaşayan bebek ve çocuk ayaklarına 

uyumlu olmadığı görülmektedir. Bu nedenle 

öncelikle ülke çapında yaş ve cinsiyet faktörü 

temel alınarak kapsamlı bir araştırma yapılması 

önerilmektedir. Bu araştırma sonucunda 

bebeklik-çocukluk ve yetişkinlik dönemindeki 

ayak ölçüleri bilimsel olarak kabul edilen bir 

standart altında yeniden yapılandırılmalı ve 

üreticilerin bu standartları temel alarak tasarım 

ve üretim yapmaları önerilmektedir.  
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Özet 

Bu çalışma gökkuşağı alabalığının spermatolojik özelliklerini belirlemek ve spermanın kısa süreli muhafazası 

için sulandırıcı geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Üreme sezonunda, 12 erkek bireyden sperma abdominal masaj 

yöntemi ile alınmıştır. Alınan spermalarda, miktar, motilite, motilite süresi, spermatokrit oranı, yoğunluk ve pH 

belirlenmiştir. Bunların dışında, canlı ağırlık ile total boy ölçülmüş ve bu parametreler ile spermatolojik 

özellikler arasındaki korelasyonlar araştırılmıştır. Gökkuşağı alabalığı spermalarında; miktar (mL), motilite (%), 

motilite süresi (s), spermatokrit oranı (%), yoğunluk (x 10
9
 spz/mL) ve pH değerleri sırasıyla ortalama 16,2 ± 

14,45, 97,5± 4,52, 114,5 ± 31,64, 22,1 ± 10,15, 9,4 ± 4,48 ve 7,1 ± 0,16 bulunmuştur. Sperma miktarı ile motilite 

arasında önemli (P < 0,01) negatif korelasyon, sperma miktarı ile spermatozoa yoğunluğu arasında (P < 0,05) ise 

pozitif bir korelasyon saptanmıştır. Glikoz içeren sulandırıcı S-1’de muhafaza edilen spermanın daha yüksek bir 

motiliteye sahip olduğu ve sulandırıcı S-1’in diğerinden daha etkin olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Gökkuşağı alabalığı, Sperma, Motilite, Sperma özellikleri 

Spermatologic Characteristics and Short-term Storage of Rainbow Trout,  
Oncorhynchus mykiss, Sperm 

Abstract 

This study was carried out to determine the spermatologic characteristics and to develop an extender for the 

short-term storage of semen from rainbow trout. In the spawning season, sperm was collected by abdominal 

massage from 12 males. In collected sperm; volume, motility, duration of motility, spermatocrit, density and pH 

were determined. Furthermore, body weight and total length were measured and correlations between 

spermatologic characteristics and these parameters were investigated. In the sperm of rainbow trout, volume 

(mL), motility (%), duration of motility (sec), spermatocrit, density (x 10
9
 /mL), and pH values were found as 

mean 16.2 ± 14.45, 97.5± 4.52, 114.5 ± 31.64, 22.1 ± 10.15, 9.4 ± 4.48 and 7.1 ± 0.16, respectively. Sperm 

volume were negatively correlated with motility (P < 0.01), but positively correlated with sperm density (P < 

0.05). Sperm stored in extender S-1 (containing glucose) had a higher rate of motility and the extender S-1 

seemed to be more effective than the other. 

Keywords: Rainbow trout, Sperm, Motility, Spermatologic characteristics. 

 

1. Giriş 

 

Sperma kalitesi su ürünleri yetiştiriciliğinde 

anaç yönetimi açısından, döllenme oranı ve 

böylece damızlıklardan elde edilen toplam canlı 

yumurta üretimini etkilediğinden, çok önemli bir 

değişkendir. Sperma analizi, üreticiye, yapay 

döllenme kullanılan spermanın kullanımına, kısa 

veya uzun süreli muhafazasına ilişkin 

protokolleri geliştirmek için gerekli verileri 

sağlamaktadır [1,2]. Balıklarda sperma 

özellikleri ile ilgili bilgi eksikliği erkek damızlık 

stokların etkin ve ekonomik yönetimini de 

sınırlamaktadır. Sperma miktarı, spermatozoa 

yoğunluğu, motilite ve motilite süresi sperma 

kalitesini belirlemede en yaygın kullanılan 

özelliklerdir [1]. 

Balık spermasının kısa veya uzun süreli 

muhafazası, dişi ve erkek bireylerden elde edilen 

gametlerin eş zamanlı olarak bulunmasına, 
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işletmeler arası gamet taşınmasını kolaylaştırma, 

hastalık bulaşma riskini azaltmaya ve elde 

tutulması gereken damızlık sayısını azaltarak 

maliyeti düşürmeye katkı sağlar [3,4]. 

Birçok alabalık türünde sperma özellikleri 

ve farklı sulandırıcılar kullanılarak spermanın 

kısa veya uzun süreli muhafazasına ilişkin 

araştırmalar yürütülmüştür. Glikoz esaslı 

sulandırıcı ile O. mykiss spermasının uzun süreli 

muhafazası [5], S. trutta fario spermasının 

fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri ile vücut 

yapısı arasındaki ilişki [6], O. mykiss 

spermasının kalitesi [7], O. mykiss sperma 

kalitesi üzerinde askorbik asit ilavesinin etkisi 

[8], kısa süreli muhafaza edilmiş S. trutta 

abanticus spermasının dölleme yeteneği [9] ve S. 

trutta magrostigma spermasında seminal plazma 

kompozisyonu ve sperma kalite parametreleri 

arasındaki ilişki [10] çalışılmıştır. Ancak 

gökkuşağı alabalığında spermatolojik özellikler 

ile balığın vücut yapısı arasındaki ilişkiler, farklı 

sulandırıcıların gökkuşağı alabalığı sperminin 

kısa süreli muhafazasına etkisi konusunda yeterli 

çalışmaya rastlanılmamıştır. Yetiştiricilik 

sistemlerinde kontrollü ve başarılı bir üretim 

yapabilmek için kültürü yapılan balığın sperma 

özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir. Bu tür bilgi 

kaliteli sperma seçiminde ve spermanın kısa 

veya uzun süreli muhafazası için yöntem 

oluşturmaya katkı sağlar. 

Bu çalışmanın amacı, gökkuşağı 

alabalığında sperma kalitesini belirlemek, balığın 

vücut yapısı ile sperma özellikleri arasındaki 

ilişkiyi incelemek ve spermanın kısa süreli 

muhafazası için sulandırıcı geliştirmektir. 

 

2. Materyal ve Yöntem 

 

2.1. Anaç bakımı ve sperma elde etme 

 

Araştırma Rize Üniversitesi Su Ürünleri 

Fakültesi İyidere Su Ürünleri Üretim ve 

Araştırma Merkezi’nde yürütülmüştür. Damızlık 

balıklar fiber glass tankta doğal fotoperiyot 

altında tutulmuş ve ticari alabalık yemi ile canlı 

ağırlığın %2’si oranında yemlenmiştir. Üreme 

döneminde ortalama su sıcaklığı 12,9 ± 0,58 °C 

(8,0-18,5 °C) olarak ölçülmüştür. Çalışmada 

üreme mevsiminin ortasında tesadüfî olarak 

seçilen toplam 12 gökkuşağı alabalığı (ağırlık 

1184 ± 283,6 g, toplam boy 45,2 ± 2,70 cm) 

kullanılmıştır. Sağımdan önce 48 saat aç 

bırakılan balıklar, 30 ppm benzokain ile 

anesteziye tabi tutulmuş ve ürogenital bölge 

kurulanmıştır. Sperm, idrar, kan, barsak 

muhtevası ile bulaşmayı önlemek için hassasiyet 

göstererek, karın bölgesine uygulanan masajla, 

10 mL ölçekli cam tüp içerisine toplanmıştır. Her 

balık sadece bir kez ve ayrı ayrı sağılmış, alınan 

sperma miktarı mL olarak kaydedilmiştir. 

Sperma örnekleri granül buz içerisinde (4 ºC) 

muhafaza edilerek laboratuara taşınmış ve 

sağımdan sonra 4 saat içerisinde analiz 

edilmiştir. 

 

2.2. Spermatozoa yoğunluğu ve spermatokrit 

oranı 

 

Spermatozoa yoğunluğu hematokrit 

yöntemle belirlenmiştir. 10 µL sperma pipetle 

990 µL %0,7 NaCl çözeltisine ilave edilerek 

seyreltilmiştir. Seyreltilmiş spermadan bir damla 

thoma lamı (derinlik 0,1 mm) üzerine konularak 

arada hava boşluğu kalmayacak şekilde lamelle 

kapatılmış, sperma hücrelerinin çökelmesi için 3-

5 d beklenmiş ve ışık mikroskobunda (x 400) 

sayılarak spermatozoa yoğunluğu x 10
9 

spz/mL 

olarak kaydedilmiştir. Spematokrit oranı 

heparinli mikrohematokrit kapillar tüplere (75 x 

1,1-1,2 mm) doldurulan sperma sıvısının 10 

dakika süre ile 10000 d/d hızla santrifüj edilmesi 

sonucu yüzde olarak kaydedilmiştir [11].  

 

2.3. Sperma motilitesi,  motilite süresi ve pH  

 

Sperma motilitesi, 1:100 (1 µL sperma: 99 

µL aktivasyon çözeltisi) oranında aktivasyon 

çözeltisi (%0,3 NaCl) ile seyreltildikten sonra 

hızlı, güçlü, ileri doğru hareket eden 

spermatozoaların yüzdesi olarak mikroskop 

altında (x 400) belirlenmiştir. Motilite süresi 

aktivasyon çözeltisinin spermaya ilave edildiği 

andan itibaren hassas bir kronometre ile 

ölçülmüştür. Laboratuar çalışmaları 17-20 °C'de 

gerçekleştirilmiş ve sübjektif hataları önlemek 

amacıyla, bütün ölçüm ve değerlendirmeler aynı 

araştırmacı tarafından ve aynı koşullar altında 

yürütülmüştür. Spermanın pH değeri pH 

indikatör kağıtları (Merck 6,4-8) kullanılarak 

saptanmıştır. 
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2.4. Sulandırıcıların seçimi 

 

Gökkuşağı alabalığı sperması için 

potansiyel sulandırıcı olarak değerlendirilmek 

üzere iki sulandırıcı (S-1 ve S-2) seçilmiştir. 

Sulandırıcıların kimyasal bileşimi Tablo 1’de 

gösterilmiştir. 4ºC’de buzdolabında muhafaza 

edilen sperma ve sulandırıcı, en uygun 

sulandırıcıyı belirlemek için, 1:3 

(sperm:sulandırıcı) oranında karıştırılmış ve 2 

mL’lik plastik tüplere konulmuş, sperma ve 

sulandırıcının homojen karışımını sağlamak için 

hızlıca çalkalanan plastik tüpler tekrar 4ºC’de 

buzdolabına yerleştirilmiştir. Buzdolabında 

muhafaza edilen örneklerde sperma motilitesi 

toplam süre 72 saat olmak üzere 24 saat ara ile 

yapılmıştır.

 
Tablo 1. Sperma sulandırıclarının bileşimi (g/L) 

Sulandırıcı NaCl KCl CaCl2 MgCl2 NaHCO3 Glikoz 

S-1 7,25 0,40 - - 0,80 2,0 

S-2 8,75 0,20 0,10 0,10 0,40 - 

 

2.5. İstatistiksel analiz  

 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 15.0  

istatistik programı kullanılarak ortalama 

değerleri ve standart hataları hesaplanmış, tek 

yönlü varyans analizi uygulanarak gruplar 

arasındaki farklılıklar değerlendirilmiştir. 

Farklılığı önemli olan gruplar ise Tukey HSD 

testi ile belirlenmiştir. Spermatolojik veriler 

arasındaki korelasyonların tespitinde Pearson 

korelasyon analiz testinden faydalanılmıştır 

 

3. Bulgular 

 

İncelenen gökkuşağı alabalıklarında 

spermatolojik parametreler oldukça değişken 

bulunmuş ve sonuçlar Tablo 2'de gösterilmiştir. 

Damızlık bireylerin spermatolojik özellikleri, 

balık boyu ve ağırlığı arasındaki ilişkiler Tablo 

3’de verilmiştir. 

Sperma motilitesi %90-100 (ortalama 

%97,5 ± 4,52), motilite süresi 72-184 s (ortalama 

114,5 ± 1,64) olarak saptanmıştır. Bireylerden 

toplanan sperma miktarı ise 2,8 ile 46,4 mL 

(ortalama 16,2 ± 14,45) arasında değişmiştir. 

Sperma miktarı ile sperma motilitesi arasında 

negatif (r = -0,858, P < 0,01), spermatozoa 

yoğunluğu arasında ise pozitif (r = 0,693, P < 

0,05) önemli korelasyon saptanmıştır. Sperma 

miktarı balık boyu ile negatif (r = -0,200), balık 

ağırlığı ile pozitif (r = 0,071) allometri 

göstermiştir. Spermatozoa yoğunluğu bireyler 

arasında oldukça farklılık göstermiş ve 2,9 x 10
9
 

ile 16,6 x 10
9
 spz/mL arasında değişmiştir. 

Çalışmada ortalama %22,1 ± 10,15 olarak 

belirlenen spermatokrit oranı ile sperma miktarı 

(r = 0,528) ve spermatozoa yoğunluğu (r = 

0,547) arasında pozitif, sperma motilitesi (r = -

0,431) ve motilite süresi (r = -0,125) arasında ise 

negatif ilişki gözlenmiştir. 

 
Tablo 2. Gökkuşağı alabalığının spermatolojik ve biyometrik özellikleri (n = 12). 

Özellikler  Ortalama ± SH Minimum Maksimum 

Total boy (cm) 45,2 ± 2,70 39,5 49,0 

Ağırlık (g)  1184 ± 283,6 610 1622 

Sperma miktarı (mL)  16,2 ± 14,45 2,8 46,4 

Motilite oranı (%)  97,5 ± 4,52 90,0 100,0 

Motilite süresi (s)  114,5 ± 31,64 72 184 

Spermatokrit oranı (%)  22,1 ± 10,15 4,8 31,8 

Spermatozoa yoğunluğu (x109/mL)  9,4 ± 4,48 2,9 16,6 

pH  7,1 ± 0,16 7,0 7,5 
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Tablo 3. Gökkuşağı alabalığının ağırlık-boy ve spermatolojik özellikleri arasındaki ilişki. 
 Ağırlık Boy Miktar Motilite Motilite 

süresi 

Yoğunluk Spermatokrit  

Boy 0,828*       

Miktar 0,071 -0,200      

Motilite -0,060 0,060 -0,858*     

Motilite süresi 0,147 0,014 -0,063 -0,086    

Yoğunluk 0,018 -0,346 0,693** -0,458 0,230   

Spermatokrit  -0,207 -0,510 0,528 -0,431 -0,125 0,547  

pH 0,466 0,468 -0,166 0,161 0,137 -0,365 -0,690** 

*P < 0,01, **P < 0,05 

 
Tablo 4. Sulandırıcıların farklı muhafaza süresinde sperma motilitesi üzerine etkisi. 

Muhafaza süresi 

(saat) 

S-1 S-2 Kontrol 

24 91,1±4,2a 70,0±7,1b 96,7±3,5a 

48 89,4±5,3a 69,4±4,6b 90,0±3,5a 

72 81,1±4,2a 51,1±8,2b 86,1±4,9a 

Aynı satırlarda farklı harfle gösterilen değerler arasındaki farklar önemlidir (P < 0,05). 

 

Tablo 4’de araştırmada kullanılan iki farklı 

sulandırıcıda muhafaza edilen spermanın farklı 

zaman aralıklarında motilitesi gösterilmiş ve 

inceleme periyodu sonunda S-1’de muhafaza 

edilen spermanın motilitesinin S-2’de muhafaza 

edilen sperma motilitesinden önemli (P < 0,05) 

ölçüde yüksek olduğu görülmüştür. 

 

4. Tartışma ve Sonuç 

 

Sperma kalitesinin değerlendirilmesinde 

genellikle sperma miktarı, motilitesi ve motilite 

süresi dikkate alınmaktadır. Bu çalışmada elde 

edilen sperma miktarı, bazı araştırmacıların 

[12,13] bulguları ile benzerlik gösterirken, kimi 

araştırmacıların [5,14,15] bulguları ile farklılık 

göstermiştir. Diğer alabalık türleri ile 

karşılaştırıldığında ise sperma miktarı S. trutta 

fario [16]
 
(3,9 ± 1,48 mL), S. trutta macrostigma 

[10]
 
(13,93 ± 0,84 mL), S. trutta abanticus [9]

 

(7,4 ± 0,3 mL) için bulunan değerlerden yüksek 

bulunmuştur. Bazı araştırmacılar tarafından da 

işaret edildiği gibi sperma üretiminde farklılıklar, 

erkek bireylerin yaşı ve ağırlığı, örnekleme 

dönemi ve örnekleme yöntemi [17], yetiştirme 

koşulları, beslenme, yumurtlama yöntemleri, 

anaç bireylerin yumurtlama davranışı [11], 

besleme koşulları ve rejimi, çevresel faktörler 

veya yumurtlama zamanı [16] gibi faktörlere 

bağlı olabilir. 

Döllenmede kullanılacak spermanın 

seçiminde sperma kalitesinin en güvenilir 

göstergesi olan spermatozoa motilitesi 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada aktivasyon sıvısı 

ilave edildikten sonra ortalama spermatozoa 

motilitesi % 97,5 ± 4,52 olarak belirlenmiştir. O. 

mykiss için belirlenen ortalama spermatozoa 

motilitesi aynı tür için Bozkurt ve ark. [5], Aral 

ve ark. [7], Canyurt ve Akhan [8],  S. trutta 

abanticus için Bozkurt ve ark. [6], S. trutta fario 

için Bozkurt ve ark. [16], S. trutta magrostigma 

için Bozkurt ve ark. [10] tarafından rapor edilen 

ortalama spermatozoa motilitesinden daha 

yüksek bulunmuştur. Spermatozoa seminal sıvı 

içerisinde hareketsiz durmakta, fakat aktivasyon 

sıvısı (tatlı su) ile temas ettiğinde hızla aktif hale 

geçmekte ve 72 ile 184 saniye arasında değişen 

kısa bir süre hareketlilik göstermektedirler. Bu 

değerler aynı tür için bazı araştırmacılar 

tarafından bildirilen motilite süresi ile uyumlu 

[5,12,18,19], fakat Tuset ve ark. [20] tarafından 

bildirilen değerden yüksektir. Spermazoanın 

motilite ve motilite süresi mevsime [21], seminal 

plazmanın biyokimyasal bileşimi ve 

osmolalitesine [22] bağlı olarak değişebilir. 

Balıklarda spermatozoa motilite süresinin uzun 

olması erkek bireylerin döllemedeki başarı 

potansiyelini artırabilir. 

Araştırmada saptanan spermatozoa 

yogunluğu (9,4 ± 4,48 x 10
9
 spermatozoon/mL), 

diger araştırmacıların büyük çoğunluğunun 

(11,80 ± 6,19 x 10
9
 spermatozoon/mL [23]; 8,9 ± 

3,8x10
9
 spz/mL [24]; 10,39 ± 2,13 x 10

9
 spz/mL 

[25]) bulguları ile benzerlik gösterirken, 

Munkittrick ve Moccia [15]’nın
 
bulguları (3-10 x 

10
9
 spz/mL) ile farklılık göstermiştir. Bu 
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farklılıklar anaçların yaşı, ağırlığı [17,26], 

ekolojisi, üreme davranışı [27], örnekleme 

zamanı ve yöntemi [17] gibi pek çok faktöre 

bağlı olabilir. 

Bu çalışmada balıkların vücut ağırlığı, boy 

ve spermatolojik parametreler arasındaki 

korelasyonlar genel olarak negatif ve önemsiz 

olarak bulundu. Bozkurt ve ark. [16] S. trutta 

fario için rapor ettikleri benzer bir ilişkiden 

hareketle, balık büyüklüğü ve sperm kalite 

parametreleri arasında düşük ve önemsiz bir 

korelasyonun, balığın fiziksel durumunun, 

sperma kalitesi üzerinde bir etkiye sahip 

olmadığını gösterdiğini ifade ettiler. Buradan 

hareketle ve mevcut çalışmanın sonuçları dikkate 

alındığında, sperma kalitesinin, genetik ve 

çevresel faktörlerden etkilendiği söylenebilir. 

Uygun sulandırıcı seçimi, balık spermasının 

soğuk muhafazası için önemli bir faktördür [28]. 

Bu çalışmada, O. mykiss spermasının kısa süreli 

soğuk muhafazası için iki farklı sulandırıcı test 

edildi ve NaCl, KCl, NaHCO3 ve glikozdan 

oluşan sulandırıcı S-1’in diğer sulandırıcıdan (S-

2) daha etkin olduğu saptandı. 

Sonuç olarak, bu çalışmada elde edilen 

sonuçlar ticari yetiştiricilikte yüksek kaliteli ve 

olgun erkek anaç adaylarını seçmek, O. mykiss 

ile ilgili daha sonra yapılacak sperma kalite 

değerlendirme ve muhafaza çalışmaları için 

temel veri olarak kullanılabilir. Dünyada ve 

ülkemizde en yaygın kültürü yapılan türün üreme 

potansiyelini anlamak ve anaç yönetimi 

protokolleri geliştirmek amacıyla sperma kalitesi 

üzerine daha fazla araştırma yapılmalıdır. 
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