






Editör: Doç. Dr. Şenol ÇELİK                                                                               

115 

ÇAYIR-MERA VE DOĞAL ALANLARDAN TOPLANAN KOCA FİĞ 
{Vicia narbonensis L.) TÜRÜNE AİT OT KALİTE 

DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ VE C5.0 ALGORİTMASINA 
GÖRE LOKASYON SINIFLANDIRMASININ YAPILMASI 

 
Mehmet BAŞBAĞ1 & Erdal ÇAÇAN2, & 

 Mehmet Salih SAYAR3 &   Mehmet FIRAT4 
 
ÖZET 

          Bu çalışma. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Adıyaman. 
Diyarbakır. Mardin. Siirt ve Şanlıurfa illerinden toplanan koca 
fiğ türüne ait ot kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 
yürütülmüştür. Bu illerden 2018 yılının Nisan-Mayıs aylarında 
toplanan koca fiğ (Vicia narbonensis L.) türüne ait otların 
kalite analizleri NIRS (Near Infrared Spectroscopy) cihazı ile 
yapılmıştır. Analiz sonucunda: koca fiğ otuna ait ham protein 
oranları %17.7-29.4, ADF (asit deterjanda çözünmeyen lif) 
oranları %13.0-28.9. NDF (nötral deterjanda çözünmeyen lif) 
oranları %34.3-50.3, SKM (sindirilebilir kuru madde) oranları 
% 66.4-78.8, KMT (kuru madde tüketimi) oranları %2.39-3.50, 
NYD (nispi yem değeri) 123-214, Ca (kalsiyum) oranları %0.79-
1.35, Mg (magnezyum) oranlan %0.35-0.41. P (fosfor) oranları 
%0.40-O.64 ve K (potasyum) oranlan ise %3.I5-5.28 arasında 
değişim göstermiştir. Diyarbakır-Merkez ve Şanlıurfa-Siverek 
lokasyonlarından toplanan koca fiğlerin incelenen kalite 
parametreleri açısından üstün özellikler göstererek, ön plana 
çıktığı tespit edilmiştir. Bitki lokasyonu sınıflandırma tahmininde 
C5.O algoritması kullanılmıştır ve %100'lük bir doğru 
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Sınıflandırma başarısı gerçekleştirmiştir. Bitkilerin lokasyon sınıflandırma 
tahminine etki eden en önemli değişkenlerin sırasıyla nispi yem değerleri, ham 
protein ve fosfor değişkenleri olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu lokasyonlarda 
yer alan koca fiğlerin ıslah çalışmalarına önemli katkı sağlayacağı 
öngörülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Koca fiğ. Vida narbonensis, verim, kalite, C5.0 
algoritması 

 

1. GİRİŞ 

Ülkemizde gerek ekilen alan açısından gerekse de üretim miktarı 
açısından yoncadan sonra en çok yetiştirilen yem bitkisi grubunu fiğler 
oluşturmaktadır (TÜİK, 2019). Fiğ cinsi içerisinde 150 kadar tür bulunmaktadır. 
Fiğ grubu daha çok ot verimi, tohum verimi, yeşil gübre, mera bitkisi ve ekim 
nöbeti bitkisi olarak önem taşımaktadır. Tarımsal açıdan en Önemli fiğ türleri 
yaygın tığ, Macar fiği, tüylü fiğ, burçak ve koca fiğdir (Ekiz vd., 2011). Koca fiğ 
ülkemizin iç kesimlerinde tohum verimi amaçlı, kıyı kesimlerde İse ot verimi 
amaçlı yetiştiriciliği yapılmaktadır (Karakurt, 2014). Koca fiğin tohum verimi 
amaçlı tercih edilmesinin esas nedeni tanelerinin diğer fiğ tanelerine göre daha 
iri olmasıdır. 

Koca fiğin tarımı yapılmakla birlikte, ülkemizin birçok yerinde doğal olarak 
yetişmektedir (Avcıoğlu vd., 2009). Koca fiğin ülkemizin birçok yerinde doğal 
olarak yetişmesi, bu türün ülkemizin doğal genetik materyali olduğu ve 
adaptasyon yeteneğinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

Doğal alanlarda bulunan genetik materyalin muhafaza edilmesi, tüm 
dünyada ve ülkemizde önemli bir konu haline gelmiştir. Adaptasyon kabiliyeti 
yüksek olan türler, yapılacak ıslah çalışmaları için büyük bir Önem arz etmektedir 
(Gülümser vd., 2020). Doğal alanlardan toplanan genetik materyalin ıslah 
edilmesi, hem çayır mera alanlarının ıslah edilmesine hem de yem bitkileri ekiliş 
alanlarının artırılmasına katkı sağlayacaktır. Bu katkı yurtdışından getirilen 
yabancı materyale göre daha avantajlı olacaktır (Erdurmuş vd., 2018). 

Ülkemiz genetik materyallerinin potansiyelinin bilinmesi amacıyla doğal 
alanlardan birçok araştırmacı tarafından birçok bitki türü toplanmış ve toplanan 
bu türler ite ilgili olarak çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. Örneğin; Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinden kalite özelliklerini belirlemek amacıyla bazı fiğ türleri 
(Başbağ vd., 2011) ile mürdümük türlerinin (Başbağ vd., 2012) toplandığı ot kalite 
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ot kalite özelliklerini belirlemek amacıyla Bingöl Üniversitesi kampüs alanından 
(Çaçan vd., 2015) ve Dicle Üniversitesi kampüs alanından (Başbağ vd., 2019) 
bazı baklagil yem bitkilerinin toplandığı, Göller yöresi florasından verim ve kalite 
özelliklerini incelemek için yonca genotiplerinin toplandığı (Açıkbaş vd., 2017), 
Antalya doğal florasından içerisinde koca fiğin de bulunduğu bazı fiğ 
tohumlarının toplanıp, morfolojik özelliklerinin incelendiği (Erdurmuş vd., 2018), 
Bilecik doğal alanlarından Aktaş yoncalarının toplanıp kalite özelliklerinin 
incelendiği (Gülümser vd., 2020) rapor edilmiştir. 
 Bu çalışma Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Adıyaman, 
Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa illerinden toplanan koca fiğlerde ot 
kalitesinin tespit edilmesi amacıyla yürütülmüştür. 
 
2. MATERYAL VE METOT 
Materyal   
 Çalışmanın bitkisel materyalini, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 
Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa illerinden Nisan-Mayıs 2018 
tarihlerinde toplanan bazı koca fiğ türleri oluşturmaktadır. Koca fiğlerin 
toplandığı tarihler ile enlem, boylam, yükseklik ve lokasyon bilgileri Tablo 
1’de verilmiştir.  
 
Tablo 1. Koca fiğ (Vicia narbonensis L.) türüne ait lokasyon, enlem, boylam, 
yükseklik ve toplanma tarihleri 

 
  

Tablo 1’de verilen tarihlerde ve lokasyonlarda tespit edilen koca 
fiğ popülasyonlarından 200 gram numune alınmıştır. Alınan numuneler 
70 0C’de 48 saat kurutulmuştur (Anonim, 2001). Kurutulan numuneler 
el değirmeni yardımıyla öğütülerek analize hazır hale getirilmiştir. 
Analizler Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma 
Laboratuvarında NIRS cihazı ile yapılmıştır. Bu yöntem son zamanlarda 
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birçok araştırmacı tarafından tercih edilmiştir (Başaran vd., 2011; Cacan vd., 
2018; Turan ve Sakman, 2019). 

NIRS cihazı yardımıyla ham protein, ADF (asit deterjanda çözünmeyen lif) 
ve NDF (nötral deterjanda çözünmeyen lif) oranları tespit edilmiştir. Elde edilen 
bu değerler yardımıyla da sindirilebilir kuru madde (SKM= 88.9 - (0.779 x ADF)), 
kuru madde tüketimi (KMT= 120/NDF) ve nispi yem değerleri (NYD= (SKM x KMT 
x 0.775)) hesaplanarak elde edilmiştir (Rohweder vd., 1978). 

Analiz ve hesaplamalar sonucundan elde edilen değerlere varyans 
analizi uygulanmış ve elde edilen farklılıklar Tukey testi ile karşılaştırılmıştır (JMP 
5.0.1, 2002). 

Metot  
C5.0 Algoritması 

Karar ağaçları sınıflandırma amaçlı veri madenciliği tekniklerindendir. 
Heterojen yapıdaki niteliklere (attributes) ait bir veri seti verildiğinde, karar ağacı 
veri setini daha küçük ve daha homojen alt kümelere ayırmak için bu niteliklerin 
değerlerini kullanmaktadır. Karar ağaçları uygulaması öncelikle ağaçların 
modellenmesi veya dallanması için hangi tekniklerin nasıl uygulanacağı 
konusunda farklılıklar göstermektedir. Bu modelleme teknikleri karar ağacı 
algoritmaları olarak isimlendirilir (Shahnaz, 2006).   

C5.0 algoritması (Quinlan 1993) ID3 ve C4.5 algoritmalarının 
geliştirilmiş versiyonu olup, ilk versiyonları kategorik veri türleri ile sınırlı iken, 
sürekli veri türleri üzerinde de uygulama olanağı sağlamaktadır. 

C5.0 karar ağacı algoritması ile oluşturulan ağaçlar CART algoritması ile 
oluşturulanlara benzemektedir. Bu algoritmanın CART algoritmasından farkı, 
C5.0 algoritması kategorik değişkenler üzerinde çoklu bölünmeler yapılmasıdır. 
CART gibi, C5.0 algoritması da ilk önce bir budanmamış ağacı büyütmesi ve daha 
kararlı bir model oluşturulması için onu geri atmaktadır. Fakat C5.0 
algoritmasının budama stratejisi oldukça farklıdır. C5.0, alt seçimler arasından 
seçim yapmak için bir doğrulama setinden yararlanmamaktadır; Ağacın 
büyütülmesi için kullanılan veriler aynı zamanda ağacın nasıl budanması 
gerektiğine karar vermek için de kullanılmaktadır. C5.0, bir yaprakta görülmesi 
muhtemel olan en kötü hata oranını tahmin etmek için istatistiksel örnekleme 
metodolojisi kullanılmaktadır (Berry ve Linoff, 2004).  

C5.0 karar ağacı türetme algoritması, tek bir düğümle başlamakta ve 
en uygun sınıflayıcının tespiti için bilgi kazanımı denilen entropi 
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tabanlı bir ölçü kullanmaktadır. Bu ölçüye göre belirlenen değişkenin her bir 
değeri dallara dönüşmekte ve devam eden süreçte kalan değişkenlerin 
dikkate alınması ile aynı işlem sürdürülmektedir. Bu süreç, belirli bir 
düğümdeki tüm örneklerin aynı sınıfa ait olması, bölümlenecek yeni bir 
değişkenin kalmaması ve veri kümesinde test değişkeninin söz konusu 
değerine sahip kayıt bulunmaması durumlarında son bulur (Çakır, 2008).  
 Herhangi bir düğümde, m farklı değere ve bu değerlerle 
tanımlanan T1, T2,…,Tn alt veri kümelerine sahip olası bir test değişkeninin 
(X) seçilmesi sorunu olduğu varsayılsın. Herhangi bir örnek kümesi S için, 
bağımlı değişkenin k adet farklı sınıfı üzerinden Ci sınıfına ait kayıt sayısı f(Ci, 
S) ve aynı örnek kümesindeki toplam kayıt sayısı |S| olmak üzere, S veri 
kümesinin bölümlenmesi için ihtiyaç duyulan bilginin beklenen değeri yani 
entropisi  
 

퐼푛푓표(푆) = −
푓(퐶 ,푆)

|푆| 푙표푔
푓(퐶 , 푆)

|푆|   

 
şeklinde hesaplanır. Benzer bir yaklaşımla, X değişkeni tarafından 
gerçekleştirilen bölümleme sonrası ihtiyaç olan bilginin beklenen değeri ise 
aşağıdaki gibi hesaplanır. 
 

퐼푛푓표 (푇) = −
|푇 |
|푇| 퐼푛푓표(푇 ) 

 
Sonuç olarak, X değişkeni tarafından gerçekleştirilen bölümleme ile edinilen 
bilgi kazanımı, aşağıdaki gibi hesaplanır. 
 

퐺푎푖푛(푋) = 퐼푛푓표(푇) − 퐼푛푓표 (푇) 
 
Bu kritere göre, en yüksek bilgi kazanımını veren değişken bu düğümde test 
değişkeni olarak seçilmiş olur (Kantardzic, 2003).  
C5.0, hem öğrenme kümesi üzerinde kendisini değerlendirmekte ve yanlış 
sınıflandırma sayısı üzerinden hata oranını vermekte hem de tanımlanmış bir 
sınama kümesi söz konusu ise aynı değerlendirmeyi bu veri kümesi üzerinde 
tekrar etmektedir (Çakır, 2008). 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 Güneydoğu Anadolu Bölgesinin farklı illerinden toplanan koca fiğ türlerine 
ait ham protein (HP), asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF), nötral deterjanda 
çözünmeyen lif (NDF), sindirilebilir kuru madde (SKM), kuru madde tüketimi (KMT) ve 
nispi yem değerleri (NYD) Çizelge 2’de, kalsiyuum (Ca), magnezyum (Mg), fosfor (P) ve 
potasyum (K) oranları ise Çizelge 3’te verilmiştir. İncelenen tüm özellikler açısından 
lokasyonlar arasında tespit edilen farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (P<0.01) 
tespit edilmiştir. 
 Koca fiğ otuna ait ham protein oranları %17.7-29.4, ADF oranları %13.0-
28.9, NDF oranları %34.3-50.3, SKM oranları %66.4-78.8, KMT oranları %2.39-3.50 
ve nispi yem değerleri ise 123-214 arasında değişim göstermiştir. En yüksek ham 
protein oranı Diyarbakır-Silvan lokasyonunda tespit edilmiştir. Diyarbakır-Merkez, 
Diyarbakır-Lice ve Şanlıurfa-Siverek lokasyonları da istatistiksel olarak aynı grupta yer 
alarak en yüksek değerleri vermişlerdir. En düşük ADF ve NDF oranı ile en yüksek SKM 
ve KMT oranları ve nispi yem değeri ise Diyarbakır-Merkez ve Şanlıurfa-Siverek 
lokasyonlarından elde edildiği görülmektedir (Tablo 2). 
 

Tablo 2.  Koca fiğ otuna ait ham protein (HP), asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF), 
nötral deterjanda çözünmeyen lif (NDF), sindirilebilir kuru madde (SKM), kuru madde 

tüketimi (KMT) ve nispi yem değerleri (NYD) 

 
 Bingöl ekolojik koşullarında yaygın fiğ ve koca fiğ için uygun 
ekim zamanının tespit edilmesine yönelik yürütülen çalışmada; koca fiğin 
ekim zamanlarına göre değişmekle birlikte ham protein oranı %18.7-
27.3, ADF oranı %25.2-28.0, NDF oranı %28.2-38.9 (Çaçan ve Kökten, 

 Lokasyon HP (%) ADF (%) NDF (%) SKM (%) KMT (%) NYD 

1 Adıyaman-Besni  22.9 d 22.2 c 42.0 c 71.6 f 2.86 d 159 
de 

2 Diyarbakır-Çermik 17.7 e 28.9 a 50.3 a 66.4 h 2.39 e 123 f 

3 Diyarbakır-Çüngüş 23.3 d 15.4 g 37.2 de 76.9 b 3.23 bc 193 
bc 

4 Diyarbakır-Dicle 25.1 cd 16.1 fg 38.0 d 76.4 bc 3.16 c 187 c 

5 Diyarbakır-Lice 27.6 ab 20.3 d 41.5 c 73.1 e 2.89 d 164 d 

6 Diyarbakır-Merkez 28.1 ab 13.1 h 34.3 f 78.7 a 3.50 a 213 a 

7 Diyarbakır-Silvan 29.4 a 17.1 e 34.9 ef 75.6 d 3.45 ab 202 
ab 

8 Mardin-Sultanşeyhmus 26.1 bc 23.6 b 44.4 b 70.5 g 2.70 d 148 e 

9 Siirt-Merkez 23.8 cd 16.8 ef 37.4 d 75.8 cd 3.21 bc 189 c 

10 Şanlıurfa-Siverek 27.7 ab 13.0 h 34.3 f 78.8 a 3.50 a 214 a 
 

Ortalama 25.2 18.6 39.4 74.4 3.09 179 
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2017) yine Bingöl ili ekolojik koşullarında bazı koca fiğ genotiplerinin verim 
ve kalite unsurlarının tespit edildiği çalışmada ham protein oranı %16.7-
25.3, ADF oranı %28.9-35.4, NDF oranı %37.7-46.0, SKM oranı %61.3-
66.3, KMT oranı %2.64-3.24, nispi yem değeri 125-164 (Kökten ve Kaplan, 
2019), Siirt ili ekolojik koşullarında bazı koca fiğ çeşitleri ile yürütülen bir 
çalışmada ham protein oranı %20.3-21.4, ADF oranı %29.3-33.1, NDF 
oranı %38.6-44.8, nispi yem değeri 152.9-18.8 (Turan ve Sakman, 2019) 
arasında değişim gösterdiği bildirilmiştir. Daha önce yapılan bu 
çalışmalardan elde edilen bulguların, mevcut çalışmadan elde edilen 
bulgular ile büyük oranda paralellik gösterdiği görülmektedir. 

Tablo 3. Koca fiğ otuna ait kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), fosfor (P) ve 
potasyum (K) oranları 

Koca fiğ otuna ait kalsiyum oranları %0.79-1.35, magnezyum oranları 
%0.35-0.41, fosfor oranları %0.40-0.64 ve potasyum oranları ise %3.15-5.28 
arasında değişim göstermiştir. En yüksek kalsiyum oranı Şanlıurfa-Siverek 
lokasyonunda tespit edilmiştir. Bu lokasyonu istatistiksel olarak aynı grupta olan 
Mardin-Sultanşeyhmus ve Diyarbakır-Çüngüş lokasyonları izlemiştir. En yüksek 
magnezyum oranı Diyarbakır-Çüngüş ve Diyabakır-Lice lokasyonlarından elde 
edilmiştir. Diyarbakır-Çermik, Mardin-Sultanşeyhmus, Siirt-Merkez, Şanlıurfa-
Siverek ve Adıyaman-Besni lokasyonları da istatistiksel olarak aynı grupta yer 
alarak en yüksek değerleri vermiştir. En yüksek fosfor ve potasyum oranları ise 
Diyarbakır-Merkez lokasyonundan elde edilmiştir (Tablo 3).  

Doğal alanlardan toplanan fiğ türlerinin kalite özelliklerinin 
incelendiği çalışmalarda; koca fiğde kalsiyum oranı %0.81, magnezyum 

 Lokasyon Ca (%) Mg (%) P (%) K (%) 

1 Adıyaman-Besni  1.04 c 0.38 abcd 0.48 g 3.15 e 

2 Diyarbakır-Çermik 1.07 c 0.40 ab 0.40 h 3.77 cde 

3 Diyarbakır-Çüngüş 1.27 ab 0.41 a 0.52 f 4.47 bc 

4 Diyarbakır-Dicle 0.89 d 0.36 cd 0.58 c 4.26 bcd 

5 Diyarbakır-Lice 1.15 bc 0.41 a 0.56 d 3.67 de 

6 Diyarbakır-Merkez 0.79 d 0.37 bcd 0.64 a 5.28 a 

7 Diyarbakır-Silvan 1.21 b 0.35 d 0.61 b 4.18 bcd 

8 Mardin-Sultanşeyhmus 1.26 ab 0.40 ab 0.54 e 4.72 ab 

9 Siirt-Merkez 0.89 d 0.39 abc 0.51 f 3.65 de 

10 Şanlıurfa-Siverek 1.35 a 0.39 abc 0.58 c 4.25 bcd 
 

Ortalama 1.09 0.39 0.54 4.14 
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oranı %0.34, fosfor oranı %0.45, potasyum oranı %3.46 (Başbağ vd., 2011), 
Vicia villosa türünde kalsiyum oranı %1.47, magnezyum oranı %0.31, fosfor oranı 
%0.47, potasyum oranı 3.24 (Başbağ vd., 2019), Vicia peregrina türünde 
kalsiyum oranı %1.48, magnezyum oranı %0.29, fosfor oranı %0.37, potasyum 
oranı %2.17 (Başbağ vd., 2015) ve Vicia sativa türünde kalsiyum oranı %1.25, 
magnezyum oranı %0.35, fosfor oranı %0.51 ve potasyum oranı %2.88 (Çaçan 
vd., 2015) olarak tespit edilmiştir. Daha önce yapılan bu çalışmalar ile mevcut 
araştırma sonuçları arasında bazı farklılıklar olsa da büyük oranda benzerlik 
göstermektedir. 

Koca fiğde bazı bitki özelliklerinin hangi lokasyona ait olduğunu 
belirlemeye gönelik sınıflandırma işlemini içeren C5.0 algoritması R programı ile 
çözümlenmiştir. 

Ham protein (HP), asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF), nötral deterjanda 
çözünmeyen lif (NDF), sindirilebilir kuru madde (SKM), kuru madde tüketimi 
(KMT) ve nispi yem değerleri (NYD), Ca, Mg, P ve K değişkenleri bağımsız değişken 
olarak olurken, lokasyon bağımlı değişken olmuştur. Bağımlı değişkene ait 
kategoriler 10 tane olup, Çizelge 3’te verilen bilgilerdir. Algoritma sonuçlarının 
karar ağacına ait maddeleri ve ait oldukları lokasyonlar Tablo 4’de verilmiştir.  

Koca fiğ bitkisinde lokasyonu en fazla etkileyen değişkenler sırasıyla NYD 
(%100), ham protein (%80), fosfor (%60), SKM, Ca (%40) ve ADF (%20) olmuştur. 
Buradan NYD’nin en önemli özellik olduğu, bunu sırasıyla ham protein ve fosforun 
izlediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca belirtilen hata değeri %0 bulunmuştur. Bir başka 
deyişle sınıflandırmada doğrulama oranının %100 olduğu anlaşılmaktadır. Aynı 
sonuçlar Şekil 1’de de daha net olarak görülmektedir. 

 
Tablo 4. C5.0 algoritması ile elde edilen kurallar 
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Şekil 1. C5.0 algoritması karar ağacı 
 

4. SONUÇ 

Ham protein oranın yüksekliği, ADF ve NDF oranlarının düşüklüğü ve 
sindirilebilir kuru madde, kuru madde tüketimi ve nispi yem değerinin 
yüksekliğinden dolayı Diyarbakır-Merkez ve Şanlıurfa-Siverek 
lokasyonlarından alından koca fiğlerin diğer lokasyonlara göre daha iyi kalite 
yem değerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Islah çalışmalarına bu 
lokasyonlardan toplanan koca fiğlerin katkı sağlayacağı öngörülmektedir. 

Analiz sonuçlara göre koca fiğ lokasyonu sınıflandırma tahmininde 
C5.0 algoritması analizi önemli performans göstermiştir. C5.0 algoritması 
analiz sonuçları dikkate alındığında, NYD <= 164, Ca <= 1.07 ve ham 
protein <= 17.1 ile en düşük değerlere sahip lokasyon Diyarbakır Çermik, 
aynı şartlarda en yüksek değerlere sahip olan lokasyon ise Diyarbakır 
Lice’dir. NYD>164; P>0.54; SKM<=77 durumunda Diyarbakır Silvan 
lokasyonu Diyarbakır Dicle’den daha yüksek değerler verdiği görülmüştür.  
 
Teşekkür 

C5.0 Algoritması sınıflandırması ile ilgili gerekli analizleri ve yorumları 
yapan Doç. Dr. Şenol Çelik’e teşekkür ederiz. 
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