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Abstract 
In today's world, especially after the industrial revolution, the technological possibilities, the rise 
of the welfare in living conditions, and the resulting increase in the human population in the last 
half century, polluted ecosystems and decreasing food sources, the subsequent food need and 
increasing epidemic diseases lead human beings to alternative food sources and diseases 
pushed to find a solution. Beekeeping and benefiting from bee products, whose history is 
equivalent to the history of humanity, have gone up in the new world conditions, and researches 
on the effects of biological activity and chemical content of bee products on human health have 
gained momentum. It has been determined by studies that apiarnil, whose content and effect 
on human health has been investigated in recent years, is a bee product with high potential. In 
this review, some studies on the importance of apilarnil, a bee product, in terms of human 
health and nutrition, its bioactive properties, chemical content and bioactive properties, and 
which diseases these studies can be complementary/supportive in the treatment were 
examined. 

Citation:  İnci, H., İlkaya, M., İzol, E. 2021. Apilarnil (Drone Larvae) Chemical Content, Bioactive Properties and Supporting Potential in 
Medical Treatment of Some Diseases in Terms of Human Health. International Journal of Food, Agriculture and Animal Sciences, 1 (1): 1-7. 
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Öz 

Günümüz dünyasında, özellikle sanayi devrimi sonrası gelişen teknolojik imkanlar, hayat 

şartlarındaki refahın yükselişi ve buna bağlı olarak insan nüfusunun son yarım asırda yaptığı 

sıçramanın bir sonucu olarak kirlenen ekosistemler ve azalan besin kaynakları, akabinde gelen 

besin ihtiyacı ve çoğalan salgın hastalıklar insanoğlunu alternatif besin kaynaklarına ve 

hastalıklara çare bulmaya itmiştir. Tarihi, insanlık tarihiyle eşdeğer arıcılık ve arı ürünlerinden 

faydalanma, yeni dünya şartlarında derece atlamış, özellikle arı ürünlerinin biyolojik aktifliği ve 

kimyasal içeriğinin insan sağlığı üzerindeki etkisine yönelik araştırmalar hız kazanmıştır. son 

yıllarda içeriği ve insan sağlığı üstündeki etkisi araştırılan  apiarnilin potansiyeli yüksek bir arı 

ürünü olduğu yapılan çalışmalarla belirlenmiştir  . Bu derleme çalışmasında bir arı ürünü olan 

apilarnilin insan sağlığı ve beslenmesi açısından önemi, biyoaktif özellikleri, kimyasal içeriği ve 

biyoaktif özellikleri üzerinde yapılan bazı çalışmalar ve bu çalışmaların hangi hastalıkların 

tedavisinde tamamlayıcı/ destekleyici olabileceği incelenmiştir. 

Atıf:  İnci, H., İlkaya, M., İzol, E. 2021. Apilarnil (Erkek Arı Larvası) Kimyasal İçeriği, Biyoaktif Özelliği ve İnsan Sağlığı Açısından Bazı 
Hastalıkların Tıbbi Tedavisinde Destekleyici Potansiyeli. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi, 1 (1): 1-7. 
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Giriş  

Günümüzde değişen ve değişmekte olan hayat şartları sebebiyle hastalık ve çeşitlerinde gözlenen artış, 

yetersiz gıda ve beslenme, ilaç üretimindeki yetersizlik, dünya çapında besin yetersizliğindeki negatif dalgalanma, 

artan nüfus ve buna bağlı olarak giderek artan protein ihtiva eden besin ihtiyacı ve buna benzer sorunların 

minimize edilmesi maksadıyla, farklı besin kaynağı arayışı ve buna binaen yapılan bilimsel araştırmalar 

gönümüzde ivme kazanmıştır. Dünyanın farklı ülkelerinde nüfus artışına bağlı olarak gelişen besin ihtiyacı ile bu 

bağlamda cereyan eden problemin çözümü ve gıda kaynağı arayışı insanları alternatif bir besin olabilecek 

kaynakları değerlendirmeye itmiştir. Bu maksatla böcek ve böcek ürünleri dünyanın birçok ülkesinde protein 

kaynağı olan bir gıda ürünü olarak tüketilmektedir.  

Söz konusu böcekler içinde bal arısı ürünleri yer almakta ve bal arılarının ürünleri insan sağlığı açısından 

muhafaza edici ve besleyici bir etki arz etmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde bir arı ürünü olan 

apilarnilin (3-7 günlük erkek arı larvası)  besin oranının yüksek olduğu neticesine varılmış, bu sebeple insan 

sağlığı, sağlığın muhafazası ve tıbben bazı hastalıklara destek tedavi maksadıyla tüketilebileceği kanıtlanmıştır. 

Apilarnil gıda maksadıyla tüketilmesi ve bazı hastalıkların tıbbi tedavisinde kullanılabileceğinin kanıtlanması arı 

ürünlerinin farklı tıbbi amaçlarla kullanılmasının (apiterapi) yaygınlaşacağı ön görülmektedir (Mateescu, 2011; 
Topal et al. 2018).  

Apilarnilin taşıdığı besin değeri ve tıbbi tamamlayıcı tedavi maksadıyla kullanılması, apilarnile olan talebin 

artması, apilarnilin devamlı bir biçimde üretilmesinin de önünü açmaktadır. Bu maksada bağlı olarak evvela erkek 

arı larvalarının (apilarnilin) biyokimyasal oluşumu/yapısı ve apiterapötik önemine/etkisine vakıf olmak büyük önem 

taşır. 3-7 günlük erkek arı larvaları (apilarnil), insan sağlığı açısından oldukça kıymetli besinleri ihtiva etmeleri ve 

bu besinlerin bileşenlerine sahip olmaları sebebiyle vücutta kuvvet oluşumunu tetikleme, hücre rejenerasyonu, 

fertilite fizyolojisini dengeleme ve düzenleme, nöron hasarına sebebiyet veren hastalıkların tedavisi gibi birçok 

sağlık sorununun çözümünde tıbbi açıdan tamamlayıcı tedavi rolünü üstlenmektedir.  

 Apilarnil Nedir? 

 Apilarnil, bal arılarında döllenmemiş yumurtanın (haploid (n)) kraliçe arı tarafından veya anasız kalmış 

kovanlarda diğer dişi/işçi arılarca erkek arı gözü denilen ve genellikle peteklerin kenarlarında, nadiren ortalarında 

veya anasız kovanlarda peteğin neredeyse tümüne dağılmış, diğer petek gözlerine oranla sırlandığında biraz 

daha kubbeli ve büyük gözüken petek gözlerine atılan haploid yumurtadan gelişen, petek sırlanmadan önce,  3-

7 günlük larvaların bu zaman aralığında toplanmasıyla elde edilen larval formlara verilen addır. Apilarnil, biyolojik 

açıdan etkin/aktif bir arı ürünüdür (Mateescu, 2011). Ürün, eldesi akabinde filtre veya liyofilize edilerek amaca 

göre kullanılır. Apilarnil ilk kez Romanyalı bilim insanı Nicolae İliesiu tarafından bulunmuştur. Apilarnil adını 

Romen bilim adamı vermiştir. Liyofilizasyon (dondurarak kurutma) yöntemiyle 3-7 günlük erkek arı larvalarından 

içerik eldesi gerçekleştirilen yüksek biyolojik aktiviteye sahip bu ürün Romanya’da bazı hastalıkların tedavisinde 

tıbben kullanılması yaygındır. Bilimsel literatürde var olan kısıtlı sayıdaki çalışmalarda, apilarnilin kimyasal içeriği 

tespit edilmeye çalışılmış, tespit edilen kimyasal içeriği (Çizelge 1)’de verilmiştir. 

  3-7 günlük erkek arı larvası (apilarnil) proteinin temel yapısında bulunan tüm temel aminoasitleri 

barındırması sebebiyle “tam gıda” sınıfında değerlendirilmektedir. Apilarnilin hasat edilmesinden sonra soğuk 

zincir korunumuna dikkat edilmesiyle taze tüketimi olabileceği gibi geniş bir zaman aralığındaki kullanımında ise 

öğütme, bağdaşık(homojen) hale getirme, filtrasyon ve liyofilizasyon gibi işlemlerle tüketilmeye uygun hale 

getirilmektedir (Çakmak, 2015; Topal ve Yücel 2015). 

Bu işlem serileri uygun biçimde uygulanırsa apilarnilin içerdiği besin komponentleri kayba uğramadan, 

soğuk zincirde korunumuna gerek duyulmadan kullanılmasına olanak sağlar.  Apilarnil hasat edildikten sonra taze 

haldeyken yarım saat zaman aralığında soğuk zincirde korunmaya alınmazsa önemli miktarda besin kaybı 

meydana gelir (Yücel et al. 2011; 2019).  
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Çizelge 1. Apilarnilin kimyasal içeriği, biyoaktif özelliği ve insan sağlığı açısından önemi üzerine yapılan bazı bilimsel çalışmalar 

Su (%65-75) 

Kuru Madde (%25-35) 

Protein ve Aminoasitler (%12,9) 

Glikoz (%6-10) 

Fruktoz (%3,16) 

Sakkaroz (%0,03) 

Yağlar (%5-8) 

Yağda çözünür vitaminler ( A, D, E ve K) 

Suda çözünür vitaminler ( B grubu ve C) 

Mineraller, hormonlar, ksantofil, kolin - 

Kül (%2-3) 

  

Apilarnilin korunumunda uygulanabilecek en iyi koruma işlemi liyofilizasyondur. Liyofilizasyon, işlem 

uygulanacak materyalin kurutulması amacıyla yapılan ve süblimasyon (materyalin barındırdığı sıvıyı katı hale 

getirdikten sonra katı fazdan gaz fazına geçirme) adı verilen bir koruma yöntemidir. Taze apilarnil hasat sonrası 

1 yıl boyunca (-15) ºC ’de güvenle saklanıp tüketilebilir (Bruneau, 2015).  

Apilarnilin kalitesi; önemli seviyede üretim, temizlik, saklama, depolama ve pazarlama şartlarının etkisi 

altındadır (Höffel, 1983). Kimyasal yapısı veya bileşimi üretildiği dönem, toplanan larvanın yaşı, toplandığı arı 

kolonisinin bulunduğu alandaki flora gibi birçok değişken faktörün etkisi ile farklılık gösterebilir. Yapılan bilimsel 

çalışmalarda toplam nem, protein, lipid oranları yüzdelik dilimde sırasıyla; % 65-70.97, % 6.61-12, % 3.44-8.38 

seviyelerinde olduğu tespit edilmiştir. Apilarnilde kalsiyum, magnezyum, fosfor, demir, manganez, bakır, çinko, 

sodyum, potasyum mineralleri belirlenmiştir. Vitamin A, ksantofil, beta-karoten, B1, B2 vitamini, eser düzeyde B6 

vitamini, vitamin PP ile kolin bulunmuştur. Toplam şeker, asitlik, pH düzeyi ve kül oranı da sırasıyla; % 6-10, % 

0.88-3.18, 6.49, % 2 olarak tespit edilmiştir. Şeker profillerinin de sırasıyla fruktoz, glukoz, sukroz; % 0.11-0.60, 

% 3.40-6.74, % 0.00- 0.14 civarında olduğu belirtilmiştir (Lowry et al. 1952; Stângaciu, 1999; Camara et al. 1996; 

Markopoulou et al. 2002; Kutlu, 2008; Bărnuţiu, 2013; Bărnuţiu et al. 2013; Balkanska et al. 2014; Mărgăoan et 

al. 2017).  

Yapılan araştırmalar sonucunda erkek arı larvalarının (apilarnil) yüksek besin değeri taşımaları nedeniyle 

sağlık koruma ve tıbbi tedaviye destek amaçlı tüketilebileceği ortaya koyulmuştur. 

Yapılan bu çalışmalarla apilarnilin besin bileşenleri açısında zengin olması sebebiyle, sağlığın muhafazası 

ve tıbbi tedavide destek amaçlı arı ürünlerinin kullanımı bilimi olan apiterapiden yararlanma ve değerli besin 

üretimi gibi alanlarda destek olanağının artırılması amaçlanmıştır. 

Yapılan bir çalışmada Labidochromis caeruleus (Fryer, 1956) türü(balık) olgun (erkek ve dişi) bireylerinin 

erkek bal arısı larvası (apilarnil) ile beslenmesinin fertilite verimi ve vücut kompozisyonu üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır. İki kademeli yapılan bu çalışmada, ilk kademe (30 gün); vasati vücut ağırlığı 3.62 ± 0.05 g olan 

erkek ve dişi balıklar 4 grup halinde akvaryumlara ayrı ayrı koyulmuştur. 1 ve 2. gruplar çalışma boyunca günde 

üç öğün kuru yem verilmiştir. 3 ve 4. gruplar ise iki öğün kuru yemle birlikte 3. öğün olarak apilarnil verilerek 

çalışmanın ikinci kademesi için başarım kazandırılmıştır. İkinci kademede (60 gün), gruplar 1+2, 1+4, 3+2 ve 3+4 

olarak dişi ve erkek balıklar yan yana koyulmuştur. Bu kademede 4 gruba da yalnızca kuru yem verilmiştir. 1. ve 

2. kademenin bitiminde 4 grupta da ağırlık ve boy açısından oransal olarak önemli bir fark bulunmamıştır. İkinci 



İnci et al., Ulus. Gıda, Tar. Hayv. Derg, 2021, 1 (1)  

 

4 
 

kademeden itibaren deneklerde 15 arayla yumurta alınmış, gözlenmiş yumurta, besin kesesi olan larval form ve 

yavru kategorize edilip sınıflandırılmış ve sayımları yapılmıştır. Gözlemlenen fertilite verimliliğine göre; toplam 

organizma sayısına bakıldığında birinci sırada 1+4 grupları (198) yer alırken, bu grupları sırayla 3+4 (125), 3+2 

(110) ve 1+2 (75) grupları görülmüştür. Deneklerin vücut kompozisyonlarına bakıldığında nem ve protein 

açısından gruplar arasında farklılık görülmezken, çalışmanın başındaki (1 ve 2. Grup) kül değeri ve (3+4.Grup) 

gruplarda kül değerleri oransal olarak fark olduğu tespit edilmiştir. En yüksek yağ oranı 1+2. grubunda görülürken, 

oransal olarak 3+4 grubuyla arasında yağ oranı açısından önemli bir fark olduğu bildirilmiştir (Şahin & Yılmaz,  

2020).  

Yapılan bir diğer bilimsel çalışmada, 3 arı larvasının (erkek, işçi ve kraliçe) biyokimyasal özelliklerinin tespiti 

hedeflenmiştir. Çalışma da erkek arı larvası (apilarnil), işçi arı larvası ve kraliçe arı larvası kullanılmıştır. Örneklerin 

total fenolik madde içeriği Folin-Ciocalteu yöntemi ile, antioksidan aktivitesi fosfomolibden yöntemi ile tespit 

edilmiştir. Yapılan bu çalışmada kolonideki arı larvaların biyoaktif özellikleri tespit edilmiştir. Total fenolik madde 

ihtivası en yüksek apilarnil de 834,05 (mg GAE/100 g) iken en düşük kraliçe arı larvasında 454,41 (mg GAE/100 

g) olarak tespit edilmiştir. İşçi arı larvasında ise 621,68 (mg GAE/100 g) total fenolik madde tespit edilmiştir. 

Maksimum antiradikal aktivite inhibisyon seviyesi % 86.09 ile kraliçe arı larvasında, minimum % 79.52 ile işçi arı 

larvasında tespit edilmiştir. Apilarnil de ise antiradikal aktivite inhibisyon seviyesi % 81.61 olarak bulunmuştur. 

Antioksidan aktivitesi maksimum kraliçe arı larvasında 118,65 (mg AAE/g) iken, minimum işçi arı larvasında 74,43 

(mg AAE/g) olduğu bildirilmiştir. Apilarnil de ise 90,91 (mg AAE/g) olduğu bildirilmiştir. Fruktoz ve glukoz ihtivası 

maksimum kraliçe arı larvasında sırasıyla 6.53 g/100g ve 7.50 g/100g olarak tespit edilmiştir. Maltoz, maksimum 

olarak apilarnil de tespit edilmiş olup 0.72 g/100g, sakkaroz yalnızca kraliçe arı larvasında tespit edilmiş olup 0.32 

g/100g’dır. Amino asit ihtivası açısından Apilarnilin 16 amino asit ihtiva ettiği bildirilmiş olup, temel amino 

asitlerden sadece triptofan ihtiva etmediği bildirilmiştir. Maksimum amino asit miktarı 7198 mg/100g olarak  Lizin 

amino asidi tespit edilirken minimum düzeyde Metionin amino asidi  500 mg/100g olarak tespit edildiği bildirilmiştir 

(Sönmez & Silici, 2019). 

Yapılan ayrı bir çalışmada, apilarnil kimyevi ihtivasında; mineraller (çinko, potasyum, bakır, kalsiyum, 

sodyum, demir, manganez ve fosfor), vitaminler (PP, A, B1, beta karoten, B6 ve kolin) tespit edilmiştir. Ayrıca 

apilarnilin temel yapısında bazı hayvansal organizmalarca üretimi/sentezi yapılamayan ve dışardan alınması 

yaşamsal faaliyetlerin fonksiyonelliği açısından elzem olan aminoasitler bulunmuştur. Demir, selenyum, bakır, 

manganez gibi iz elementler ile beraber yüksek oranda fosfor ile potasyum  (10.4 - 8.0 g/kg) ihtiva eder. Protein, 

aminoasit, yağ asitleri ve lipit ihtivası sırasıyla 9.4/100g, 7.9/100g, 4.0/100g, 4.7/100g olarak ölçülmüştür. Temelde 

stearik ile palmitik asitten meydana gelen doymuş yağ asidi ihtivası dominanttır (% 52). Vitamin C, selenyum, 

kolin, B vitamini grupları ve inositol ihtivası ile kendine has içeriği mevcuttur (Barnutiu et al. 2013, Silici, 2019). 

Silici (2019)’nin yaptığı çalışmada apilarnilin biyoaktivite parametreleri (Çizelge 2)’de verilmiştir. 

 

        Çizelge 2. Apilarnilin biyoaktivite parametreleri 

Biyoaktivite Parametreleri Ortalama ± SD 

Toplam Fenolik İçerik (mgGAE/100g) 834.05±4.07 

Antioksidan Aktivite (mg AAE/g) 90.91±8.16 

Antiradikal Aktivite ( % İnhibisyon) 81.61±0.14 

 

Apilarnilin nöron hasarı üzerindeki etkisini araştırmaya yönelik bir çalışma yapılmış,  64 yetişkin erkek 

Sprague-Dawley türü sıçanlar üzerinde yapılan çalışmada sıçanları rastgele 8 gruba ayırıp deney grupları 

oluşturulmuş, apilarnilin sinir hasarı ve ilgili mekanizmalar üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Sıçanlara apilarnil ve / 

veya lipopolisakkarid (LPS) verilmiş, malondialdehit (MDA), süperoksit dismutaz (SOD),  katalaz (CAT), ksantin 
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oksidaz (XOD),  testican-1, Proinflamatuar sitokinler (tümör nekroz faktörü alfa (TNF-α)),  interlökin 1 beta (IL-1p), 

interlökin 6 (IL-6) seviyeleri beyin dokusunda ölçülmüştür. Dokusal olarak tüm gruplarda hipokamp ve korteks 

dokuları üzerinde incelemeler yapılmıştır. Apoptotik hücre sayısı, apilarnilin apoptoz üzerindeki etkisini 

gözlemlemek için TUNEL yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. Purkinje hücreleri apilarnilin hipokampus 

üzerindeki koruyucu etkisini ölçmek için hipokampusta sayılmıştır. Apilarnil, beyinde sepsis gelişen SOD ve CAT 

seviyelerindeki azalmayı indirgediği ve septik beyindeki MDA, XOD ve testican-1 seviyelerindeki artışı azalttığı 

tespit edilmiştir. Apilarnil dozu arttıkça sepsise bağlı dejenere nöron sayısı azaldığı, sepsisin neden olduğu yüksek 

proinflamatuar sitokin seviyeleri (IL-6, TNF-α, IL-1β) azaldığı, beyinde sepsise bağlı apoptozu engellediği 

gözlenmiştir. Çalışmada;  Apilarnilin beyin ve sinir hasarına karşı etkisi yeni terapötik hedeflere katkıda bulunma 

potansiyeline sahip olduğunu göstermiş ve çeşitli nörolojik bozuklukları önlediği ortaya koyulmuştur (Hamamcı et 

al. 2020).  

Bir arı ürünü olan Apilarnil'in LPS ile indüklenen karaciğer hasarı üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik bir 

çalışmada 64 yetişkin Sprague-Dawley sıçanından sekiz grup oluşturulmuştur. Çalışmada apilarnil ve 

lipopolisakkarit (LPS) verilmiş, sıçanlarda (LPS) ve apilarnil ile indüklenen karaciğer dokusundan elde edilen 

dokularda histopatolojik değerlendirme, ELISA ile biyokimyasal analiz ((Katalaz-CAT, malondialdehit-MDA, 

süperoksit dismutaz-SOD, ksantin oksidaz-XOD ve testican 1-TCN-1), immünohistokimyasal değerlendirme 

(Interleukin 6 (IL- 6)), (Toll  reseptörü 4 ( TLR4)), (nükleer faktör olarak kappa B (NF-κB)), (Tümör nekroz faktörü-

alfa (TNF-α)), (Interleukin 1 beta (IL-1β)), (High Mobility Group Box Protein 1 (HMGB-1)), ve (İndüklenebilir nitrik 

oksit (iNOS))), apoptotik hücre sayısını belirlemek için TUNEL yöntemi ve DNA hasarının bir göstergesi olarak 

Comet testi yapılmıştır. Histopatolojik inceleme, LPS grubunun karaciğer dokularında genişlemiş kan damarları, 

enflamatuar hücre infiltrasyonu ve piknotik çekirdeklerde hepatosit hasarı ortaya çıkarılmış, LPS + API tedavi 

gruplarında doku hasarının LPS grubuna göre anlamlı olarak azaldığı tespit edilmiş ve karaciğer örneklerinde LPS 

grubunda gözlemlenen TUNEL pozitif hücre sayısı, kontrol ve API ile tedavi edilenlere göre arttığı gözlenmiştir. 

TUNEL pozitif hücrelerin sayısı, LPS + API ile tedavi edilen gruplarda LPS grubuna kıyasla istatistiksel olarak 

anlamlı bir düşüş göstermiş, LPS tedavisi MDA, XOD ve TCN 1 seviyelerini artırmış ve SOD ve CAT seviyelerini 

düşürülmüş olup; LPS grubunda, LPS + API ile karşılaştırıldığında DNA hasarı önemli ölçüde arttığı bildirilmiştir. 

LPS tedavisi HMGB-1, IL-1 p, NF-KB, TNF-a, IL-6, iNOS, TLR4 ekspresyonunu arttırdığı, LPS + API ile tedavi 

edilen gruplarda bu artışı azalttığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada sıçanlara uygulanan apilarnilin, TLR4 / HMGB-

1 / NF-κB sinyal yolunu inhibe ederek LPS'nin neden olduğu karaciğer hasarını önlediği bildirilmiştir (Doğanyiğit 

et al. 2020).   

Yapılan bir derlemede, Apilarnilin tarihte ilk olarak tespitini,  tespitinden sonra Romanya’daki psikotik, 

nörodejeneratif ve cinsel rahatsızlıklara sahip olan yaşlılarda kullanımını, içeriğinde sırasıyla yağ asitleri ve lipitler, 

proteinler), karbonhidratlar, su (%3,5-8, %9-12, %6-12, %65-75) K, Na, Ca, Mg mineralleri (%1-1,5), zorunlu 

amino asitler (treonin, lösin, izolösin, metiyonin) ve ayrıca testosteron, prolaktin, progesteron ve östradiol gibi 

cinsiyet hormonlarınca zenginliği incelenmiştir. Ayrıca apilarnilin lipid kısmında tanımlanan bazı kimyasallar ve 

hormonlar androjenik etki oluşturabildiği, androjen eksikliği sendromu yaşayan hastalarda Apilarnil, androjen artışı 

sağlayabildiği, androjenik içeriğe sahip olan Apilarnilin androjen eksikliği sendromuna etkili olup olmadığı ve 

kullanılabileceği alanlar, literatürdeki Apilarnil ile ilgili çalışmalar derlenerek hazırlanmış ve yorumlanmıştır (Erdem 

et al. 2017). 

Yapılan diğer bir çalışmada, Türkiye'den toplanmış apilarnil örneklerinin birtakım fizikokimyasal 

parametrelerinin yüzdesi (nem, kül, toplam lipit, toplam protein ve kolesterol), bazı hormonların seviyesi (östradiol, 

prolaktin, progesteron ve testosteron) ve bazı yağ asitlerinin karakterizasyonu açısından incelenmiştir. Apilarnilin 

kimyasal bileşimi, mineral tuzlar, vitaminler, karbonhidratlar, lipitler ve amino asitlerden meydana geldiği, 

apilarnilin toplam lipit, toplam protein ve kolesterol yüzdesi sırasıyla; 5.68, 13.25 ve 2.28 olarak tanımlanmıştır. 

Ayrıca, testosteron ve progesteronun seviyesi 14.80 ± 0.05 ng/g ve 14.40 ± 0.05 ng/g olarak yüksek düzeyde 

kaydedilmiş ve konjuge linoleik asit (% 52.62) gaz kromatografisi ile ana yağ asidi bileşeni olarak tanımlanmıştır. 

Cinsiyet fonksiyonun temel ölçümleri üzerinde doğrudan etkisi olan biyo-uyarıcı hipotalamus-hipofiz-adrenal aks 

fonksiyonu üzerinde etkisi saptanmış olup, çalışmada, apilarnilin detaylı fizikokimyasal karakterizasyonu ortaya 
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çıkarılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilere göre apilarnilin, yüksek seviyeli biyolojik özelliklerinden dolayı kayda 

değer bir doğal kaynak olarak görülebileceği bildirilmiştir (Yücel et al. 2019). 

Bărnuţiu et al. (2013) yaptıkları çalışmada, apilarnilin (erkek arı larvaları) kimyasal bileşimi, nem, kül, 

serbest asitlik, toplam protein ve şeker içeriğinin belirlenmesi hakkında bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Apilarnilin 

bileşimi oldukça karmaşık olduğu belirtilmiş ve literatür de detaylandırılmamıştır. Yapılan çalışmada, yedi apilarnil 

numunesi analiz edilmiş ve fiziko-kimyasal parametrelere ilişkin literatür verileriyle karşılaştırılarak gıda takviyesi 

olarak veya başka alanlarda kullanılabilen apilarnil kalitesi için temel bir ön çalışma sunulmuştur (Bărnuţiu et al. 

2013). 

Doğanyiğit et. al. (2019) erkek sıçan denekleri üzerinde yapılan çalışmada, sıçanları toplamda 8 gruba 

ayırıp gruplara Apilarnil (0,2, 0,4 ve 0,8 g/kg vücut ağırlıklarına göre ağırlığı artan doz artışı), LPS ile indüklenen 

grup (30 mg/kg vücut ağırlıklarına göre ağırlığı artan doz artışı) ve LPS+ Apilarnil (0,2, 0,4 ve 0,8 g/kg vücut 

ağırlıklarına göre ağırlığı artan doz artışı). Apilarnil (0,2, 0,4 ve 0,8 g/kg artan dozları sıçanlara 1 ml oral yoldan 

verilmiştir). Komet metodu ile böbrek hücreleri DNA’sına bakılmış, değişiklikler kontrol grubuyla kıyaslanmış, LPS 

uygulanan grup ile LPS+Apilarnil uygulanan grup kıyaslandığında DNA hasarı LPS uygulanan grupta önemli artış 

gösterdiği tespit edilmiştir. LPS+Apilarnil grubunda, uygulama sonunda DNA kuyruk yüzdesi, uzunluğu ve 

momenti kayda değer ölçüde azalmıştır.  Çalışmada LPS'ye karşı değişken ve artan dozlarda Apilarnil verilen 

gruplar mukayese edildiğinde yüksek miktarda/dozda Apilarnil verilmesi önemli ölçüde koruyucu olduğu sonucuna 

varılmıştır (Doğanyiğit et al. 2019). 

Isidorov ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, apilarnilin biyolojik özellikleri araştırılmış ve farmakolojik 

yönden bazı kimyasal maddelerin aktivite gösterdiği bulunmuştur. Çalışmalarında kraliçe arı ile apilarnilleri 

kıyaslamışlardır. Şeker içeriği olarak apilarnillerde glukozun daha baskın olduğunu, kraliçe larvalarında ise 

trehalozun baskın olduğunu bulmuşlardır. Apilarnil homojenatlarının amino asit içeriği ve esansiyel aminoasitlerin 

miktarı, kraliçe homojenatlarından daha düşük olduğunu tespit etmişlerdir. Bu çalışmada apilarnillerin kimyasal 

içerikleri GC-MS (Gaz Kromatografisi-Kütle spektrometresi) ile belirlenmiştir (Isidorov et al. 2016). 

Sonuç ve Öneriler 

Bitki örtüsü bakımından zengin olan ülkemiz, arı ve arı ürünlerinin üretimi açısından büyük bir potansiyele 

sahiptir. Bu potansiyel, arı ürünlerinin kimyasal içeriğini ve biyolojik aktifliğini de olumlu şekilde etkilemektedir. 

Yapılan çalışmalar, bir arı ürünü olan apilarnilin bilimsel çalışmalara ışık tutabilecek potansiyele sahip olduğunu 

ortaya koymuştur. Apilarnil üzerinde çalışmalara yakın tarihte başlanması, kimyasal içeriğinin tespiti ve yeni 

başlanan hayvansal denekler üzerindeki etkilerinin doku ve hücresel temele indirgenmesi ve çıkan sonuçlar umut 

verici bir hal almıştır. Günümüz teknolojisi, bilimsel araştırmaları daha kolay kılmakta ve sonuca ulaşma zamanını 

asgariye indirmektedir. Bu açıdan bakıldığında, günümüz teknolojisinden yararlanılmalı, yüksek biyoaktif özelliğe 

sahip bir arı ürünü olan apilarnilin kimyasal içeriği ve biyoaktif özelliği geliştirilen güncel analiz yöntemleriyle 

araştırılmalı ve insan sağlığı açısından değerlendirilmelidir. 
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Abstract 
Propolis, also called "bee glue", is a natural resinous substance produced by honey bees from 
plant secretions, wax and bee secretions to protect their hives. There are more than 300 
identified chemical compounds and numerous phenolic compounds in its composition, which 
are known to vary considerably according to plant sources and season. It also has a long 
history in traditional and scientific medicine, with antibacterial, anticancer, anti-inflammatory, 
anti-infective and wound-healing effects since 300 BC. As a result of many studies, it has been 
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biopreservatives. 
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Öz 

 “Arı tutkalı” olarak da adlandırılan propolis, kovanları korumak için bal arıları tarafından bitki 

salgılarından, balmumundan ve arı salgılarından üretilen doğal reçineli bir 

maddedir. Bileşiminde, bitki kaynaklarına ve mevsime göre önemli ölçüde değişiklik gösterdiği 

bilinen 300'den fazla tanımlanmış kimyasal bileşik ile çok sayıda fenolik bileşik vardır. Ayrıca 

MÖ 300'den beri antibakteriyel, antikanser, antienflamatuar, antienfektif ve yara iyileştirici 

etkileri ile geleneksel ve bilimsel tıpta uzun bir geçmişe sahiptir. Yapılan birçok çalışma 

sonucunda beslenme ve sağlığı geliştirici etkilerine ek olarak, taze meyve, sebzelerin hasat 

sonrası ve işlenmiş gıda ürünlerinin depolama süresini uzattığı bildirilmiştir. Bu 

çalışmada, propolisin biyokimyasal bileşimi, antioksidan aktivitesi, antibakteriyel özellikleri ve 

gıdaları korumadaki etkinliği gıda sistemlerine dahil edilmesi ile ilgili bilgiler verilmiş, ayrıca 

propolisin endüstriyel olarak biyokoruyucuların geliştirilmesinde kullanılabilmesi için önemli 

noktalar vurgulanmaya çalışılmıştır. 
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1 *Pınar COŞKUN, https://orcid.org/0000-0002-9170-5799, Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Arı ve Arı Ürünleri Anabilim 

Dalı,Türkiye, pinarcoskun55@gmail.com 

https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
mailto:pinarcoskun55@gmail.com


Coşkun, Ulus. Gıda, Tar. Hayv. Derg, 2021, 1 (1)  

9 
 

Giriş  

Günümüzde sağlıklı ve bilinçli beslenmenin gündeme gelmesi ile birlikte doğal olarak veya doğal katkı 

maddeleri kullanılarak üretimi yapılan gıdalara talep yoğun bir şekilde artmıştır. Gıda üretiminde gıdaların raf 

ömrünü uzatmak, istenilen standardı yakalamak gibi amaçlarla kullanılan sentetik gıda katkı maddeleri son derece 

ekonomiktir. Ancak bu amaçlarla kullanılan sentetik gıda katkı maddelerinin bazı zararlı yan etkilere sahip olması 

ve özellikle hastalıkların son zamanlarda hızla artmasından dolayı bu maddeler ile ilgili şüphelerin git gide 

artmasına sebep olmuştur. Bu nedenle dünyada doğala dönüş öze dönüş akımı ortaya çıkmıştır. Bu akım 

gıdaların korunmasında da ön plana çıkmış, suni gıda katkı maddelerine alternatif olarak gıdada zararlı etkilere 

sebep olmayacak doğal katkı madde arayışı günden güne hızla artmıştır (Yavuz, 2011). 

İnsanlar çok eski çağlardan bu yana bal arısı (Apis mellifera L.) ürünlerini kullanmışlardır. En başta bal 

olmak üzere Özellikle propolis, son zamanlarda yapılan araştırmalar sonucunda antioksidan, antibakteriyel, 

antienflamatuar, antifungal, antiviral, antitümoral etki gibi birçok biyolojik aktiviteye sahip olması nedeni ile 

dikkatleri üzerine çekmektedir (Albayrak & Albayrak, 2008). 

Propolis, çeşitli bitkilerin (örneğin kızılağaç, kayın, huş ağacı, kozalaklı ağaç, palmiye, çam ve kavak) 

müsilaj, sakız ve reçinesinden arılar tarafından toplanan doğal bir reçinedir (Anjum et al., 2019; Bankova et al., 

2000). Propolis, bal arıları tarafından kovanlardaki çatlağı tıkamak ve kovan içinin mikrobiyal enfeksiyonlardan 

korunması için kullanılır. Ayrıca propolis, insanlar tarafından M.Ö. 300'den beri geleneksel bir ilaç olarak 

kullanılmaktadır (Rojczyk et al., 2020 ). Propolis bileşimi, botanik ve coğrafi kökeni ile güçlü bir şekilde ilişkilidir; 

bununla birlikte, genel yüzde bileşimi neredeyse değişmeden kalır. Reçineler ve balzamlar (%45-55), mumlar 

(%8-35), uçucu yağlar ve aromatik maddeler (%5-10), yağ asitleri (%5), polen (%5) ve organik ve mineral 

maddeler (%5) bu üründe bulunan ana bileşiklerdir (Anjum et al., 2019). Şimdiye kadar propoliste polifenolik 

bileşikler, amino asitler, aromatik asitler, uçucu yağlar, vitaminler (B1, B2, B3 ve B6), benzoik asit, yağ asitleri, 

ketonlar, laktonlar, kinonlar, steroidler, şekerler, klorofil ve karotenoidler gibi çeşitli organik bileşikler ve mumlar 

dahil 300'den fazla kimyasal madde tanımlanmıştır (Anjum et al., 2019; Santos et al., 2020). Bu maddelerin 

propolisin antioksidan, antimikrobiyal, antitümör, antiinflamatuar, antiviral, immünomodülatör, prebiyotik, 

hepatoprotektif, kardiyoprotektif, nöroprotektif ve yara iyileştirici aktivitelerine katkıda bulunduğu gösterilmiştir 

(Braakhuis, 2019; de la Cruz-Cervantes et al., 2018; El-Seedi et al., 2020; Santos et al., 2020). 

Propolis özleri genellikle etanol ile hazırlanır, ancak bu amaçla su, kloroform (Vera et al., 2011), 

dimetilsülfoksit, metanol, eter, aseton (Anjum et al., 2019), diklorometan (Cauich-Kumul & Segura Campos, 2019), 

etil asetat (Correa et al., 2019) ve propilen glikol (Meto et al., 2020) gibi diğer çözücüler de kullanılabilir. En yaygın 

olarak kullanılan propolis etanolik özütü, genellikle ham propolisin öğütülmesi, etanol içinde çözülmesi ve filtre 

edilmesiyle elde edilir. Propolisin sulu ekstraksiyonu, düşük üretim maliyeti ve kimyasal ekstraksiyonunda etanol 

bulunmaması gibi avantajlarına sahip olmasına rağmen nadiren kullanılır. Propolisin sulu ekstraktlarında 

aşağıdaki bileşikler tanımlanmıştır; kinolonlar, benzoik asit ve türevleri, esterler, fenol türevleri, organik asitler, 

flavonoidler, hidrokarbonlar (Burgut et al., 2020), terpenoidler, aromatik alkoller ve organik asitler (Berroukche et 

al., 2017). 

Etanolik solüsyon antioksidan, antibakteriyel, antiviral, antiinflamatuar, immünomodülatör, antikanser, 

hepatoprotektif, antifungal gibi biyolojik ve kimyasal aktivitelerin yanı sıra antialerjik özelliklere sahiptir (Pobiega 

et al., 2019). Tüm bu özellikler, propolisi fonksiyonel gıdalara yönelik artan talebi karşılamaya yardımcı olmak için 

daha çekici bir hale getirmiştir. Örneğin Çin'de çok sayıda propolis açısından zengin fonksiyonel gıda piyasaya 

sürülmüştür ve sağlığı iyileştirmek ve hastalıkları önlemek için geniş kitleler tarafından tüketilmektedir (Luo et al., 

2011). Propolis, kapsüller, gargara solüsyonları, kozmetikler, tozlar, şampuanlar, losyonlar, rujlar, ojeler, içecekler 

ve yiyecekler gibi farklı formülasyonlarda ticari olarak mevcuttur (Spinelli et al., 2015; Vasilaki et al., 2019). 2020 

yılının Mart ayında, koronavirüs pandemisinde kullanılmak üzere Güney Koreli yetkililer, bu ülkede fonksiyonel bir 

gıda olarak kabul edilen propolis için düzenlemeleri hafifletmiş ve yeni oral formülasyonlara izin vermiştir (Berretta 

et al., 2020). Propolis, metabolik sendromun (dünya çapında bir sağlık sorunu) ve bununla ilişkili kronik 
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hastalıkların semptomlarını iyileştirmede potansiyel olarak faydalıdır (Zheng et al., 2020; Zulhendri et al., 2021). 

Salas et al. (2020), tarafından Arjantin propolisi üzerinde araştırma yapılmış ve propolis gıdalarda potansiyel bir 

fonksiyonel bileşen olarak tasarlanıp metabolik sendromla ilişkili patolojiler için kullanılmak üzere bir çalışma 

yapmışlardır. Zampini et al. (2021), Arjantin'deki Monte bölgesinden propolisin potansiyel terapötik etkisini 

incelemiş ve metabolik sendromu modüle edebileceğini ve gıdalarda fonksiyonel bir bileşen olarak 

kullanılabileceğini öne sürmüşlerdir. Ayrıca farklı araştırmacılar propolisin tümör hücre dizileri üzerindeki etkisini 

incelemiş ve yüksek düzeyde sitotoksisite bulmuşlardır (de Carvalho et al., 2020; Shehata et al., 2020). Propolisin 

hastalık semptomlarını azalttığına ve hafiflettiğine dair çok sayıda kanıta rağmen,  tıpta kabulü hala sınırlıdır. 

Bunun nedeni muhtemelen propolis bileşenlerinin standardize olmaması ve biyolojik aktivitelerinin farklılık 

göstermesidir.  

Bilimsel çalışmaları araştırarak propolisin gıda sistemlerinde koruyucu olarak kullanımı ile ilgili birçok 

makale bulmak mümkündür. Fakat propolisin fonksiyonel bir gıda bileşeni olarak kullanımı ve onu gıda 

maddelerine dahil etmek için kullanılan teknolojilerle ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu nedenle, bu 

makalenin amacı, bir gıda bileşeni olarak propolisin kimyasal bileşimi, antimikrobiyal aktivitesi ve antioksidan 

özellikleri ile ilgili en son makaleler ve bu ürünü gıda sistemlerine dahil etmek için geliştirilen yeni teknolojiler 

hakkında bir fikir vermektir. 

Propolisin kimyasal bileşimi ve antioksidan aktivitesi 

Propolisin kimyasal bileşiminin incelenmesi, antioksidan ve biyolojik aktivitesini anlamak için çok önemlidir. 

Propoliste bulunan çeşitli bileşenlerin yüzdesi, hasat mevsimine, coğrafi ve botanik kökene, bal arılarının ırkına, 

hasat yöntemine ve hasat sonrası ham propolisin işlenmesine bağlıdır (Anjum et al., 2019; Maldonado et al., 

2020). Propolisin biyoaktivitesindeki varyasyonların, kimyasal bileşenlerinin çeşitliliği ile ilişkili olduğu 

düşünülmektedir (Das Neves et al., 2016). Kavak tipi propolis olarak da adlandırılan ılıman bölgelerden gelen 

propolis, başlıca flavonlar, flavanonlar, aromatik asitler ve bunların esterlerini içerir (El-Guendouz et al., 2019). 

Tropikal bölgelerden elde edilen propolis ise farklı fenolik bileşikler; prenile p-kumarik asit türevleri, kafeoilkinik 

asitler, flavonoidler, benzofenonlar ve terpenler içermektedir (El-Guendouz et al., 2019). Kumazawa et al. (2004), 

Arjantin, Avustralya, Çin, Macaristan ve Yeni Zelanda'dan gelen propolisin, örneklerde bulunan yüksek polifenol 

ve flavonoid içeriği nedeniyle güçlü antioksidan aktiviteye sahip olduğunu bulmuşlardır. Banskota et al. (2002), 

Hollanda'dan elde edilen propolisin sinamik asit türevleri ve flavonoidleri nedeniyle kanser hücrelerinin 

antiproliferatif aktivitesini bulmuşlardır. Bu nedenle, bileşimini belirlemek ve farklı bölge propolisleri üzerindeki 

araştırmalar yapmak bu arı ürününün kalite parametrelerini ve potansiyel kullanımını belirlemek için çok önemlidir.  

 

Şu anda dünyanın her yerinden alınan propolis örneklerinde 420'den fazla bileşen tanımlanmıştır (Anjum 

et al., 2019; Drescher et al., 2017; Pobiega et al., 2019). Propolise olan bilimsel ilginin sebebi propolisi oluşturan 

başlıca biyoaktif bileşenler olan fenolik bileşikler, benzoik asitler, sinamik asitler ve bunların türevleri, flavonoidler 

ve terpenlerdir (Çizelge 1). Huang et al. (2019) ve Moskowa et al. (2020) propolis bileşiminde şeker olduğunu 

bildirmişlerdir. Soos et al. (2019), propoliste genellikle doğal ürünlerde bulunan ve ağır metaller olan Cr, Cd, Sc, 

Sr, Sn ve Co gibi bazı elementlerin varlığını bildirmişlerdir. Bu yazarlar bunları propolis örneğinin kontaminasyonu 

olabileceğini tanımlamamış ancak ekstraksiyon solventinin mineral propolis bileşimini etkileyebileceğini 

belirtmişlerdir. Ayrıca Carocho & Ferreira (2013) propoliste bulunan fenolik bileşiklerin Fe ve Cu gibi metal 

iyonlarını yakalayabildiğini bulmuşlardır. Bu nedenle, bazı metaller propoliste bulunan polifenoller tarafından 

yakalanabilir. Propolisin antioksidan aktivitesi esas olarak flavonoidlere ve polifenolik fraksiyona dayanır (Cauich-

Kumul ve Segura-Campos, 2019). Bu bileşiklerin yüksek antioksidan aktivitesi, aromatik bir hidroksil grubunun 

hidrojen atomlarını ve  elektronlarını bir serbest radikale verme yeteneklerine ve aromatik halka çift bağ 

sistemindeki yüklerin delokalizasyon olasılığına bağlanmıştır. Mevsime bağlı bitki örtüsü ve bal arısı kolonilerine 

yapılan gıda takviyesi de propolisin antioksidan aktivitesini etkileyebilir. Calegari et al. (2017), Brezilya’da daha 

sıcak aylarda gıda takviyesi yapılmamış kolonilerden toplanan örneklerin antioksidan aktivitesinin gıda takviyesi 

yapılan kolonilerden alınan örneklere göre daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Fangio et al. (2019) Arjantin, 

Papachrtistoforou et al. (2019), Yunan propolisinin etanolik ekstraktları için toplam antioksidan kapasitesi ve 

toplam fenolik içerik arasında pozitif korelasyonlar bulmuşlardır. Ezzat et al. (2019) Mısır propolisinin sitotoksisite, 

antioksidan ve antiinflamatuar aktivitesini araştırmış ve sonucunda propolisin biyolojik olarak aktif bileşiklere sahip 
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olduğunu vurgulamışlardır. Fernandes da Silva et al. (2019), Brezilya propolisinde antioksidan ve insan-immün 

yetmezlik virüsüne karşı olumlu aktiviteleri olduğunu bulmuşlardır. Özdal et al. (2019), Türk propolisinin 

antioksidan kapasitesini, biyoerişilebilirliğini ve fenolik profilini araştırmıştır. Tüm örnekler yüksek toplam fenolik 

ve flavonoid içeriği ve antioksidan kapasite göstermiştir. Betances-Salcedo et al. (2017), İspanyol ve Şili 

propolisinin antioksidan kapasitesini tanımlayabilmek için FTIR spektroskopisi kullanarak bir teknik 

geliştirmişlerdir. Bu tekniğin, çok sayıda propolis örneğinin antioksidan kapasitesini taramak için hızlı bir yöntem 

sağlayacağını ileri sürmüşlerdir. 

 

 

Çizelge 1. Propolis’te tanımlanmış bileşenler ve sayıları (Marcucci, 1995) 

Bileşikler Tanımlanan Bileşik Sayısı 

Flavonoidler                        38 

Hidroksiflavonlar                        27 

Hidroksiflavononlar                        11 

Kalkonlar                         2 

Benzoik asit ve türevleri                        12 

Asitler                         8 

Esterler                         4 

Benzaldehit türevleri                         2 

Sinamil ve sinamik asit ve türevleri                        14 

Alkoller, ketonlar, fenoller                         8 

Heteroaromatik bileşikler                        12 

Terpen ve sekuterpen ve türevleri                         7 

Alifatik hidrokarbonlar                         6 

Sekuterpen ve triterpen hidrokarbonlar                        11 

Steroller ve steroid hidrokarbonlar                         6 

Mineraller                        22 

Şeker                         7 

Aminoasitler                        24 

 

 

Propolisin antibakteriyel özellikleri ve gıda maddelerinde uygulanması 

Genel olarak propolisin antimikrobiyal etkinliği için literatürde bazı biyokimyasal reaksiyonları önleyerek 

patojenler üzerinde doğrudan etki ve diğer bazı biyokimyasal reaksiyonları artırarak ürünlerin patojenlere karşı 

direncini artırma olmak üzere iki farklı mekanizma öne sürülmüştür (Ali et al., 2014; Al-Qurashi & Awad, 2018). 

Propolisin antimikrobiyal aktivitesi, içeriğindeki flavonoidler gibi fenolik bileşenlerin varlığı ile belirlenir (Yang et 

al., 2011). Propolisin antimikrobiyal etkisi, çoğunlukla bozulmaya neden olan canlının potasyum iyonu kaybına ve 

son olarak hücre otolizine yol açan hücre zarlarının bozulmasına dayanır (El-Badawy et al., 2012). Quercetin, 

hücre materyali kaybına neden olan zarın geçirgenliğinin artmasını belirleyen propolisin her türünde sıklıkla 

bulunan bir flavonoiddir (Kahramanoglu & Usanmaz, 2017). Bu koşullarda bakteri hareketliliği sıfıra indirgenir ve 

ayrıca membran geçirgenliği ve adenozin trifosfat (ATP) sentezleme yeteneği kaybolur. 

 

Gıda kaynaklı patojenler, dünya çapında büyük halk sağlığı sorunlarına neden olur ve propolis, bunların 

sayısını azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılabilir (Pobiega et al., 2019). Propolisin bakteri, mantar, virüs, 
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maya ve parazit gibi çok çeşitli mikroorganizmalara karşı antimikrobiyal özellikleri olduğu ispatlanmıştır (Saeed et 

al., 2016). Bunlardan bazıları, İnfluenza virüsü, Adenovirüs, Parainfluenza virüsü, Herpes simpleks tip-1 virüsü ve 

Coronavirüs (SARS-CoV-2) (Berretta et al., 2020) gibi insan patojenik mikroorganizmaları ile cilt yaralarında, 

ülserlerde ve yiyeceklerde oluşan bakterilerdir. Çalışmaların çoğu, propolisin gram pozitif bakterilere karşı güçlü 

aktiviteye sahip olduğu, ancak gram negatif bakterilere karşı sadece sınırlı aktiviteye sahip olduğu konusunda 

hemfikirdir (Anjum et al., 2019; Fangio et al., 2019; Kim ve Chung, 2011; Veiga et al., 2017). Propolisin başlıca 

bileşenleri olan flavonoidler, fenolik asitler, aldehitler, ketonlar ve terpenlerden kaynaklandığı düşünülen 

antibakteriyel aktivitesi, membran geçirgenliğinin değişmesi, protein sentezinin inhibisyonu ve bakteriyel 

hareketliliğin engellenmesi gibi çeşitli mekanizmalarla açıklanabilir (Santos et al., 2018; Vasilaki et al., 2019). 

Elektron mikroskopi çalışmaları, propolis ile muamele edilmiş B. cereus'un hücresel düzeyde önemli yapısal 

hasara, hücre içi içeriğin belirgin sızıntısı ile geri dönüşümsüz hücre zarı yırtılmasına ve sporostatik etkiye maruz 

kaldığını göstermiştir (Kim & Chung, 2011). Balık, et, süt, meyve suyu ve sebzeler gibi farklı gıda türlerinde 

propolis özü kullanılarak toplam bakteri, maya, küf, Staphylococcus aureus ve Listeria sayısında azalma 

sağlanmıştır (Pobiega et al., 2019). Thamnopoulos et al. (2018), Listeria monocytogenes ile yapay olarak 

kontamine olmuş süte propolis özütü eklemiş ve antibakteriyel aktivitesini incelemiş, propolisin patojenin büyüme 

hızını azaltıcı bir etkisi olduğunu bulmuşlardır. Vasilaki et al. (2019), portakallı meşrubatlarda potasyum sorbat 

yerine propolis özütü kullanmıştır. Propolisin içeceklerde depolama sırasında oluşan bakteri, maya ve küf 

oluşumunu engellediğini bulmuşlardır. Payandan et al. (2017), kıymaya propolis etanolik ekstraktı (%3-7) eklemiş 

ve mikroorganizmalar nedeniyle ürünün bozulma süresinin uzadığını bulmuşlardır. Antimikrobiyal ve antioksidan 

özellikler, gıda-ürün stabilitesi ve raf ömrü üzerindeki olumlu etkisinden dolayı gıda endüstrisinde değerlidir. 

Propolis, doğal bir gıda katkı maddesi ve fonksiyonel gıda bileşeni olma potansiyeline sahiptir. 

 

Propolis ekstraktının konsantrasyonu da gıda kaynaklı patojenlerin gelişmesini engellemede önemli bir 

faktördür. Viera et al. (2016), propolisin %2'lik etanolik ekstraktının sosislerde S. aureus ve toplam koliform 

büyümesini engelleyemediğini bulmuşlardır. Yazgan et al. (2020), yaptıkları çalışmada 3 °C' de depolama 

sırasında Morganella psikrotolerans DSM 17886 ile aşılanmış vakumla paketlenmiş sardalya filetoları üzerindeki 

etkisini incelemek için %0,4 ve %0,8 dozlarında su ve etanolik propolis özütleri kullanmışlardır. Bu 

mikroorganizma, 7 ◦C' nin üzerindeki depolama sıcaklıklarında deniz ürünlerinde toksik konsantrasyonlarda 

histamin üretebilir. Balık filetolarına propolis özütünün uygulanması, depolama sırasında bakteri üremesini önemli 

ölçüde engellemiş ve sardalyaların raf ömrünü sulu çözelti kullanıldığında 4 ve 6 gün ve etanolik özüt 

kullanıldığında 8 gün uzatmıştır. Daha sonraki bir çalışmada, Burgut et al. (2020), aynı ekstraktların histamin 

üretimi üzerindeki baskılayıcı etkilerini araştırmış ve propolisin sulu ekstraktlarının (%0,4) histamin oluşumunu 

etkili bir şekilde baskıladığını bulmuşlardır.  Yazgan et al. (2020),  aksi bir şekilde propolis etanolik ekstraktlarının 

(%0.8), histamin üretimini uyardığını bildirmişlerdir. Bu sonuçları netleştirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 

Dünyanın farklı bölgelerinden elde edilen propolisin kimyasal değişkenliğine rağmen, antibakteriyel etkileri 

en az on dört gıda kaynaklı bakteri türünde ve çoklu suşlarda doğrulanabildiği kanıtlanmıştır. Vera et al. (2011), 

Arjantin propolisinden on iki bileşik izole etmiş ve hepsinin Metisiline dirençli Staphylococcus aureus'a karşı aktif 

olduğunu göstermiştir. Yeterli minimum inhibitör konsantrasyonuna (MIC) sahip bu ekstraktların, başlıca 

flavonoidler olmak üzere en yüksek fenolik bileşik içeriğine sahip olduğunu bildirmişlerdir. Aynı şekilde Veiga et 

al. (2017), yeşil propolisin Metisiline dirençli Staphylococcus aureus gibi çoklu ilaca dirençli bakteriler de dahil 

olmak üzere hem gram pozitif hem de gram negatif mikroorganizmalara karşı antibakteriyel etkiye sahip olduğunu 

bildirmişlerdir. Bu araştırmacılar, yeşil propolisin antimikrobiyal aktivitesinin, ekstraktların diğer bileşenleri ile 

sinerjizm içinde Artepillin C'nin varlığı ile ilişkili olabileceği sonucuna varmışlardır. Gıda mantar gelişim inin 

inhibisyonu da propolis uygulamalarının bir hedefidir. Moreno et al. (2020) propolisin, ahududuların başlıca mantar 

patojenlerine karşı antifungal aktivitesini bulmuş ve Mahmoodzadeh Hosseini et al. (2020), Aspergillus 

parasiticus'un büyümesinde ve aflatoksin üretimine inhibitör etkisini bulmuşlardır. 

 

Propolisin antimikrobiyal aktivitesi ile kimyasal bileşimi arasındaki ilişki geniş çapta çalışılmıştır, ancak farklı 

ekstraksiyon oranları, çözücü tipi ve kullanılan propolis dozu çalışmalar arasında farklılık göstermekte ve bu da 

sonuçları objektif olarak karşılaştırmayı zorlaştırmaktadır (Letullier et al., 2020). Bu nedenle, biyolojik aktivitelerini 
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test etmeden önce propolis ekstraktlarının standardize edilmesine ihtiyaç vardır. Letullier et al. (2020), üç tip 

propolisin standardize edilmiş ekstreler ile standardize edilmemiş ekstrelerin antibakteriyel (Streptococcus 

agalactiae ve Escherichia coli'ye karşı) aktivitesini test etmiş ve aralarında önemli farklılıklar bulmuşlardır. 

Standartlaştırılmış propolis özleri kullanılarak yayınlanan çalışmaların sayısı artmaktadır. Rebouças-Silva et al. 

(2017), kutanöz leishmaniasis tedavisi için standart bir alkollü propolis özü kullanmıştır. Kapare et al. (2019), 

standart bir Hint propolis özütü hazırlamış ve sitotoksik ve anti-kanserojen etkisini test etmiştir. Ayrıca, Escriche 

ve Juan-Borr´as (2018), propolis ekstraktlarının hazırlanması için bir analitik prosedürün standardize edilmesinin 

ve bu şekilde propolisin bileşimine ve dolayısıyla ticari değerine göre doğru bir şekilde sınıflandırılmasının gerekli 

olduğuna dikkat çekmiştir. Bu derlemede listelenen çalışmaların çoğu, propolis alkollü ekstraktlarının çok çeşitli 

gıda kaynaklı patojen türlerine ve suşlarına karşı antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir. 

 

Propolisin gıda sistemlerine dahil edilmesi 

Antioksidan ve farmakolojik özellikleri nedeniyle propolis, geniş bir uygulama yelpazesi ile çeşitli araştırma 

alanlarında dikkatleri üzerine çekmiştir. Bir gıda bileşeni olarak propolisin kullanımı, mevcut tüketicilerin 

fonksiyonel gıdalara yönelik eğilimi nedeniyle yıldan yıla artmaktadır. Günümüzde tüketiciler, sağlıklarına fayda 

sağlayan, besleyici ve duyusal özelliklerini koruyan, doğal kökenli maddelerle zenginleştirilmiş, taze, minimum 

düzeyde işlenmiş gıdalar aramaktadırlar. Bu yeni trendler,  gıdalara dahil edilen propolis pazarlarını genişletmekte 

ve yeni iş fırsatları sunmaktadır. Şu anda propolisin gıda endüstrisindeki kullanımı esas olarak mikrobiyal ve 

oksidatif ajanların etkilerini geciktirmeye odaklanmıştır ve propolis gıdalarda yapay koruyucuların yerini almaya 

başlamıştır. Propolisin özellikle, lipid otooksidasyonunun duyusal kaliteyi azaltabileceği et ve balık ürünlerinde bir 

antioksidan olarak kullanılabileceği bildirilmiştir (Pobiega et al., 2019). Santos et al. (2020), ticari yoğurtta 

kullanılan potasyum sorbat yerine doğal bir katkı maddesi olarak kırmızı propolis ekstraktının kullanımını 

incelemiştir. Alvarez et al. (2017), çorba için taze kesilmiş karışık sebzelerin mikrobiyolojik, besinsel, 

fizikokimyasal ve duyusal kalitesi üzerindeki propolis özütünün tek başına veya ultrason veya ısıl işlem ile birlikte 

kombine uygulamasının etkisini araştırmıştır. Bu araştırmacılar, propolis kullanımıyla mikrobiyal büyümede bir 

azalma, esmerleşme ile ilgili enzimlerin aktivitesinin inhibisyonu ve soğuk depolama sırasında iyileştirilmiş kalite 

özellikleri bulmuşlardır. Gıda muhafazasında Vasilaki et al. (2019), portakallı meşrubatlarda propolis özütü 

askorbik asit ile birleştirildiğinde antioksidan aktivite üzerinde sinerjik bir etki bulmuşlardır. Ayrıca bu araştırmacılar 

propolis ekstraktının eklenmesiyle ürünün renk değişikliklerini bulmuşlardır. Cottica et al. (2015), propolis 

ekstraktının konjuge linoleik asit ile birlikte antioksidan ajan olarak süt içeceklerinde kullanımını araştırmışlar,  

sütlü içeceklerin işlenmesi ve depolanması sırasında herhangi bir besin kaybı gözlemlenmediğini, propolis 

ekstraktı kullanılmasının en büyük avantajının aldehit üretimi ile alakalı istenmeyen tatları baskılaması ve yüksek 

antioksidan kapasitesi olduğunu bildirmişlerdir. Ulloa et al. (2017), biraya 0.25 g/L'ye kadar propolis özü eklemiş 

ve demleme sırasında meydana gelen oksidasyon hızında bir azalma ve ürünün fenolik fraksiyonunda bir artış 

bulmuşlardır. 

 

Propolisin bir gıda maddesine dahil edilmesi, suda düşük çözünürlüğe sahip olması ve genellikle gıdanın 

kabul edilebilirliğini tehlikeye atan güçlü ve hoş olmayan tadı ve kokusu nedeniyle duyusal özellikleri etkili bir 

şekilde değiştirmesi büyük bir teknolojik sorundur. Propolisin antioksidan kapasitesi, sadece bileşenlerinin her 

birinin antioksidan kapasitelerinin toplamı ile değerlendirilemez antioksidan bileşiğin bulunduğu mikro-ortama da 

bağlıdır. Bileşikler sinerjistik veya engelleyici etki göstererek birlikte çalışabilirler. Kunrath et al. (2017), İtalyan tipi 

salamlar üzerinde düşük seviyelerde (%0.05-%0.1) propolis tozu ilave etmiş ve duyusal özellikleri değiştiren 

oksidatif sürecin yavaşladığını bildirmişlerdir.  

 

Ayrıca, propolis özü ile kombinasyon halinde biyopolimer kaplamalar sinerjik etkiler gösterebilir (Pobiega 

et al., 2019). Örneğin, Chang-Bravo et al. (2014), Küba kırmızı propolisinin antioksidan özleri ile karagenan-

nişasta filmleri geliştirdi. Yazarlar, propolis ekstraktlarının dahil edilmesinin filmlerin dinamik-mekanik davranışını 

etkilediğini, ancak kristalliklerinin korunduğunu bulmuşlardır. Ebadi et al. (2019) ile Mehdizadeh & Mojaddar 

Langroodi (2019), kitosan propolisle zenginleştirilmiş kaplamanın soğutulmuş balık ve tavuk göğsünün raf ömrü 

üzerindeki etkisini incelemişler, her iki çalışma da depolanan ürünlerin fizikokimyasal ve mikrobiyolojik 

bozulmasında bir azalma bulmuşlardır. Ezazi et al. (2021), yumurtaları kaplamak için bir kitosan-propolis özü 
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yenilebilir kaplama geliştirmiş ve yumurta kabuğunda Salmonella enteritidis büyümesinin inhibisyonunu 

bulmuşlardır.  

 

Propolisle zenginleştirilmiş kaplamaların kullanıldığı bir başka alan da meyve koruma teknolojisidir. Meyve 

yüzeyini propolisli bir madde ile kaplama, sentetik paketlemeyi azaltmaya yardımcı olabilir ve meyvenin iç 

atmosferindeki değişimi yavaşlatarak dokuyu daha uzun süre koruyabilir (Passos et al., 2016). Bu anlamda 

Moreno et al. (2020), ahududuların raf ömrünü uzatmak için propolisli yenilebilir jelatin bazlı kaplamalar 

geliştirmişlerdir. Araştırmacılar, bu kaplamanın meyvenin başlıca mantar patojenlerine karşı antifungal aktivitesini 

bulmuşlardır. Propolis ilaveli film ve kaplamaların yanı sıra propolis exraktı ile sprey kurutma da en sık kullanılan 

yöntemlerdendir. Bu teknikler oldukça basittir, düşük maliyetlidir ve püskürtmeli kurutma durumunda kullanımı 

kolay bir toz elde edilmesini sağlamaktadır. Irigoiti et al. (2021) tarafından elde edilen propolisli sakaroz tozu, 

uygulama alanı daha çok tatlı ürünler olmasına rağmen, sprey kurutmadan daha düşük maliyetli basit bir teknik 

olduğu için dikkat çekmektedir. 

 

Bir gıdaya yeni bir bileşen eklendiğinde, insan sağlığı için güvenlik etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. 

Propolis diğer birçok doğal ürün gibi alerjen maddeler içermektedir. Arıcılarda az da olsa kontakt dermatit vakası 

tanımlanmıştır ve az sayıda oral mukozit vakası propolis içeriğindeki şekerler veya pastillerden kaynaklanmıştır 

(Pobiega et al., 2019a). Öte yandan, insanlar üzerinde yapılan bazı klinik çalışmalar, yetişkin bir kişi için günde 

2,87 g'a kadar olan dozlarda herhangi bir yan etki bildirmemiştir (Berretta et al., 2017). Bu durumlardan dolayı 

propolisin güvenliği ile ilgili daha ileri düzeyde çalışmalar yapılmalıdır. 

 

Sonuç 
 

Propolisin kimyasal bileşimi bitki kaynağına ve mevsime göre önemli ölçüde değişse de, özellikle fenolik 

bileşikler olmak üzere çok zengin bir kimyasal bileşime ve yüksek bir antioksidan aktiviteye sahip olduğu daha 

önce yapılan çalışmalardan dolayı açıktır. Antimikrobiyal ve antifungal etkileri üzerine yapılan çalışmalar, 

patojenik çürümeyi kontrol etmede etkili olduğunu göstermiştir. Fakat gerçek mekanizma hala iyi anlaşılmamıştır 

ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Şimdiye kadarki mevcut bilgiler, antimikrobiyal etkinliğin, patojenlerin 

biyokimyasal yapıları üzerindeki doğrudan etkisinden veya patojenlere karşı direnci indükleyen gıda ürünlerinin 

biyokimyasal reaksiyonları üzerindeki dolaylı etkisinden kaynaklanabileceğini düşündürmektedir. Bunlara ek 

olarak, yayınlanmış bilimsel literatür, propolisin gıda ürünlerinin hasat sonrası depolanabilirliği üzerindeki olumlu 

etkisinin, meyve yüzeyinde biyolojik olarak parçalanabilen bariyer oluşturma kabiliyeti sağlayan hidrofobik 

kompozitleri ve yüksek fenolik konsantrasyonundan kaynaklandığını ileri sürmektedir. Bu bariyer, gıda yüzeyinden 

su ve gazların hareketini engeller, bu da terlemeyi ve solunumu azaltır ve dolayısıyla gıda ürünlerinin 

depolanabilirliğini artırır. Bununla birlikte, propolisin gıda ürünlerindeki biyokimyasal kompozisyon, enzimatik 

aktiviteler ve olası biyokimyasal reaksiyonlar üzerindeki etkilerinin derinlemesine araştırılmasına ihtiyaç vardır.  

 

Dünyanın her yerinden toplanan propolislerin kimyasal bileşiminde farklılıklar olmasına rağmen, hepsinin 

antioksidan ve farmakolojik aktivite göstermesi, propolisi fonksiyonel bir bileşen olarak gıdalara dahil edilebilecek 

çekici bir doğal ürün haline getirmektedir. Birçok araştırmacı, etanolik propolis ekstraktının gıda sistemlerine dahil 

edilmeye uygun, kolay işlenen ve gıdada zararlı kalıntılar bırakmayan bir madde olduğunu bildirmiştir. İncelenen 

makalelere dayanarak, propolisin gıda maddelerine dahil edilmesi konusunda antioksidan veya biyolojik 

özelliklerinin etkili olduğu doz ve nihai ürünün özellikleri ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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Abstract 
Food nanotechnology is among the newest emerging technologies. This technology has very 
good treatments in the food industry in terms of food processing such as packaging, safety, 
and quality control. Nanotechnology plays an important role in the development of an ideal 
system for the proper encapsulation, safety, and delivery of nutraceuticals and functional foods. 
There are many advantages of using nanotechnology in the food industry. Some of these can 
be listed as an antimicrobial effect, increasing the heat resistance of food, increasing the shelf 
life of food, improved agricultural production, and perceiving food spoilage. On the other hand, 
nanomaterials and nanoparticles have risks in terms of toxicity and safety. By unconsciously 
consuming nanofoods, people also take in biopermanent nanoparticles, which can cause many 
ailments such as immune system disorders. In this review, the importance of nanotechnology 
in the field of nanofood, the widely used nanoemulsion technique in nanofood production and 
safety of nanofoods are discussed. 
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Öz 
Gıda alanında nanoteknoloji uygulamaları yeni teknolojiler arasında yer almaktadır. Bu 
teknolojinin gıda endüstrisinde gıdanın işlenmesi, paketlenmesi, güvenliği ve kalite kontrolü 
açısından uygulamaları bulunmaktadır. Nanoteknoloji, nutrasötiklerin ve fonksiyonel gıdaların 
uygun şekilde kapsüllenmesi, güvenliği ve dağıtımı için verimli bir kolloidal sistemin 
geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Nanoteknolojinin gıda endüstrisinde 
kullanılmasının birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; antimikrobiyal etki, gıdaların 
ısı direncinin artırılması, gıdanın raf ömrünün uzatılması, gelişmiş tarımsal üretim ve gıdanın 
bozulmasının algılanması şeklinde sıralanabilir. Bunun yanı sıra nanomalzemelerin ve 
nanopartiküllerin toksisite ve güvenlik gibi konularda riskleri mevcuttur. Bilinçsiz bir şekilde 
üretilen nanogıdaların tüketilmesiyle insanlar, bağışıklık sistemi bozukluğu gibi pek çok 
rahatsızlığa sebep olabilen biyokalıcı nanopartikülleri de bünyelerine almaktadır. Bu derlemede, 
nanoteknolojinin nanogıda alanında önemi, nanogıda üretiminde yaygın bir şekilde kullanılan 
nanoemülsiyon tekniği ve nanogıdaların güvenliği ele alınmıştır. 
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Giriş  

Gıda, insanlık tarihinin başlangıcından itibaren hayatın devamlılığı için en önemli kaynaklardan biri 

olmuştur. Geçmişten bugüne, gıdanın güvenliğini sağlamak, en iyi şekilde muhafaza edebilmek ve yeterince 

üretebilmek hayatta kalmanın temel şartı sayılmıştır (Gökırmaklı & Bayram, 2018). Son zamanlarda beslenme ve 

sağlık ilişkisi hakkında artan bilinçle beraber genellikle daha taze, doğal, kaliteli, mikrobiyal açıdan güvenli, uzun 

ömürlü gıdalara ve işlevsel gıdalara olan ilgi de gün geçtikçe artmaktadır. Bu talepleri karşılayabilmek için gıda 

üreticileri yeni yöntem ve teknoloji arayışına girmiştir (Polat & Fenercioğlu, 2014). Nanoteknoloji kullanılarak 

gıdalarda mevcut bulunan maddeler üzerinde moleküler düzeyde değişiklikler yapılabilecek ve çeşitli özelliklerde 

nano yapılar kullanılarak istenilen özellikteki ürün elde edilebilecektir (Tarhan et al., 2010; Sürengil & Kılınç, 2011). 

Bu sayede gıdada arzu edilen duyusal ve mekanik özellikler sağlanabilecek, yeni ve işlevsel gıdalar üretilebilecek 

ve mikrobiyal açıdan gıdayı daha güvenli kılan, daha uzun raf ömrü sağlayan ambalajlar geliştirilebilecektir. 

Nanoteknoloji gıda endüstrisi için yeni bir alandır ancak nanoteknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte gıdadaki 

uygulamaları da ilerleme göstermektedir (Chau et al., 2007; Dağ, 2014).  

Bu derlemede son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren nanoteknoloji, nanogıda, nanoemülsiyon teknikleri, 

nanogıdaların güvenliği ve nanoteknolojinin gıda endüstrisindeki uygulamaları ele alınmıştır.  

Gıda Endüstrisinde Nanoteknoloji ve Nanogıdalar 

Boyutları 0.1 ile 100 nanometre (nm) arasında değişen küçük boyutlardaki malzemelerin üretilmesini ve 

kullanılmasını içeren, nano boyuttaki malzemeleri yönetme teknolojisine nanoteknoloji denir (Duncan, 2011; 

Ramsden, 2014). Diğer bir ifadeyle nanoteknoloji, maddeler üzerinde 100 nm’den çok daha küçük boyutlarda 

oluşturulan işleme, ölçüm, tasarım, modelleme ve düzenleme gibi çalışmalarla maddeye atom veya molekül 

düzeyinde gelişmiş veya tamamen yeni fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikler kazandırmayı hedefleyen bilim ve 

teknoloji alanıdır (Roco, 2007). Nanoteknolojide temel amaç, atom veya molekülleri tek tek detaylı bir şekilde 

birleştirip, doğadaki atomik dizilimi taklit ederek istenen ürünü elde etmektir. Disiplinler arası güçlü bir araç olan 

nanoteknoloji, yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi için son yıllarda küresel boyutta giderek önem kazanan yeni bir 

teknoloji olmuştur. Nanoteknolojinin elektronik, bilgisayar, tıp, ilaç, tekstil, çevre, enerji, biyoteknoloji, ziraat ve 

gıda endüstrisi gibi birçok alanda uygulama imkânı bulunmaktadır (Joseph & Morrison, 2006; Tarhan et al., 2010; 

Handford et al., 2014).  Nanoteknoloji gıda endüstrisi için yeni bir uygulama alanı olmasına rağmen gıda 

sistemlerini pek çok yönden etkileyebilecek potansiyele sahiptir (Chau et al., 2007). Tarım sektöründen gıda 

maddelerinin üretimine, takviye edici gıdalardan gıda ambalajlama sistemlerine kadar pek çok alanda 

nanotekniklerden faydalanılmaktadır (Yılmazer & Altay, 2014). Gıda bileşenlerinden oluşan nanoemülsiyonlar, 

nanoparçacıklar, nanokompozitler, nanolifler, nanotüpler ve nanosensörler çeşitli amaçlarla gıda uygulamalarında 

kullanılabilme özelliğine sahiptir (Duncan, 2011; Ramsden, 2014). Nanogıdalar ise hasat edilmiş, işlenmiş, 

üretilmiş ve paketlenmiş gıdalar ile nanoparçacıklar ve aktif bileşenler içeren nanokapsüller gibi 

nanomalzemelerin ilave edilmesiyle nanoteknoloji tekniklerinin kullanıldığı gıda ürünleri olarak tanımlanmaktadır 

(Saka & Terzi Gülel, 2015). Bu teknik gıdaların nanomakineler tarafından üretildiği veya modifiye edildiği anlamına 

gelmemektedir. Yani nanogıdalar moleküler boyutta gerçekleştirilen değişimle elde edilmektedir ve renk, koku, 

form gibi çok farklı şekilde kendini göstermektedir. Gıda nanoteknolojisi temel anlamda gıda sektörü için nanobilim 

uygulamalarını kapsamaktadır. Daha spesifik anlamda ise nano bilim ve mühendislik ile gıdaların yapısı, dokusu 

ve kalitesi üzerinde yeni atılımlar ve uygulamalar olarak tanımlanmaktadır (Joseph & Morrison, 2006; Saka & 

Gülel, 2015).  Örneğin son yıllarda nanoteknoloji kullanılarak üretilen ve bir nanogıda olan titanyum çikolata, 

içerdiği TiO2 nano parçacıkları sayesinde erimeye dayanıklı hale getirilmiştir. Nanogıdaya başka bir örnek olarak 

ise 100 °C’de kırmızı renk ve domates tadını verirken 200 °C’ye ısıtıldığında yeşil renk alıp ıspanak tadını veren 

nanopizza verilebilir (Dudo et al., 2011; Aydın et al., 2021). 

Son zamanlarda gıda nanoteknolojisi alanındaki ilerlemelerle, yenilikçi ve daha sağlıklı gıdalar 

geliştirilebilmektedir (Saka & Terzi Gülel, 2015). Nanoteknoloji sayesinde nanoparçacıklı fonksiyonel gıda 

bileşenleri üretilebilmekte ve fonksiyonel ürünlerde kullanılabilmektedir. Protein, karbonhidrat ve yağ kaynaklı 
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nanopartiküller ile gıda ürünlerine içerik, tekstür, aroma, renk gibi istenilen özelliklerin kazandırılması 

sağlanabilmektedir (Tarhan et al., 2010). Nanoteknoloji ile sıvı gıdaların saflaştırılması ve gıdaların 

dezenfeksiyonu amacıyla nanofiltrasyon tekniklerinin geliştirilmesi mümkün olmaktadır.  

Nanoteknolojik teknikler kullanılarak sağlık üzerinde olumlu etkileri olan biyoaktif maddelerin ve 

nutrasötiklerin çözünürlüklerinin ve işlevlerinin geliştirilmesi, olumsuz koşullara dayanıklılığının dolayısıyla 

biyoyararlılığının arttırılması, kontrollü salınımlarının sağlanması işlevsel gıda üretimine büyük katkı sağlayacaktır 

(Dağ, 2014). Nanokapsüller gıdaların işlenmesi ve muhafazası sırasında olumsuz çevre şartlarına karşı çeşitli 

biyoaktif maddeleri ve nutrasötikleri de koruyarak vücutta istenen dokulara taşınmasını ve uygun bölgede 

salınımlarını sağlamaktadır. Böylece bu maddelerin biyoyararlılıkları da artmaktadır. Nanokapsüller ile olumsuz 

koşullarda gıdalardaki biyoaktif maddelerin zararlı bileşenlere dönüşmesi engellenmektedir (Chaudhry et al., 

2008; Dion et al., 2008; Sozer et al., 2009; Baysal 2020). Nanoteknolojiden gıda endüstrisinde kalite kontrol ve 

güvenlik amaçlı yararlanılabilmektedir. Nanoteknoloji teknikleri ile üretilen, nanokablo ve patojenlere özgü 

antikorlar kullanılarak geliştirilen ve ambalaja direkt olarak yerleştirilebilen nanosensörler sayesinde gıdalarda 

bulunan patojenlerin, toksinlerin, bozulma durumlarının tespiti ve takibi kolay ve ekonomik bir şekilde 

yapılabilmektedir (Csrees, 2003; Dağ, 2014). Nanosensörler ile oksijen, sıcaklık, nem gibi çevresel şartlarda 

meydana gelen değişimlerin gıda üzerindeki etkisi belirlenebilmektedir. Böylece ambalaj çevresel koşullara göre 

kendini ayarlayabilmekte ve çeşitli olumsuzluklara karşı (patojen, bozulma, toksik kimyasal, biyolojik toksin ve 

kalıntı) tüketiciyi uyarabilmektedir. Ayrıca bu teknolojiden, gıdalarda istenmeyen tatların maskelenmesi, suda 

çözünmeyen katkı maddelerinin sulu ortamlarda dağılımının sağlanması gibi işlemlerde de yararlanılmaktadır 

(Bouwmeester et al., 2009; Qureshi et al., 2012). Nanoteknoloji sayesinde nanokompozit ambalaj malzemeleri, 

aktif ambalajlar, akıllı ambalajlar, yenilebilir film ve kaplamalar ve biyobozunur ambalajlar üretilebilmektedir (Bente 

et al., 2000). Gıda endüstrisindeki en büyük sorunlardan biri olan oksidasyon, çeşitli nanokompozitler kullanılarak 

gaz geçirgenliğinin azaltılmasıyla ve ambalajın iç kısmına oksijen adsorplayan özellik kazandırılmasıyla 

sınırlandırılabilmektedir (Var & Sağlam 2015; Youssef & El Sayed, 2018). 

Nanoteknolojinin gıda endüstrisine dahil edilmesi, daha iyi termal stabilite, daha iyi çözünürlük, yeni ve 

daha yüksek biyoyararlanıma sahip gıdaların üretilmesini sağlamıştır. Gıdaların raf ömrünün arttırılmasının, gıda 

kirleticilerinin daha iyi izlenmesinin, gıda takviyeleri ve antibakteriyel maddeler gibi gıda koruyucularının gıdalara 

daha iyi dahil edilebilmesinin önünü açan nanoteknoloji uygulamaları, nanoteknolojinin son girdiği alanlardan birisi 

olmasına rağmen gıda endüstrisi için önemli yenilik ve gelişmeler sağlamaktadır (Hamad et al., 2018). 2014, 2015 

ve 2016 yılarında nanoteknoloji teknikleri kullanılarak gıda alanında üretilen nanoürün sayısı Tablo 1’de 

verilmektedir (Walz et al., 2017).  

Çizelge 1. Gıda alanında üretilen nanoürün sayısı (Walz et al., 2017) 

Alan 2014 2015 2016 

Gıda 96 7 7 

Gıda ve İçecek 204 117 118 

Katkı Maddeleri 67 69 70 

Pişirme 16 15 15 

Depolama 20 20 20 

 

Nanogıda Üretiminde Nanoemülsiyon Tekniği 

Çoğunlukla birbirleriyle karışmayan iki sıvının oluşturduğu dispersiyon sistemlerine emülsiyon denir. 

Hidrofilik (suya ilgisinin olması) ve lipofilik (yağa ilgisinin olması) olmak üzere iki fazdan oluşan bu sistemlerde 

emülsiyon ortamını oluşturan faza dış faz, dış faz  içerisinde  dağılan faza ise iç faz (dispers faz) denir. Dış faz ve 

iç fazın birbirleri ile olan etkileşimleri emülsiyon çeşitlerini oluşturur. Su içinde yağ (y/s) ve yağ içinde su (s/y) 

emülsiyonu olmak üzere iki ana emülsiyon çeşidi vardır. Bir y/s emülsiyon sisteminde dış fazı su oluştururken, iç 



Alaca et al., Ulus. Gıda, Tar. Hayv. Derg, 2021, 1 (1)  

22 
 

fazı oluşturan yağ damlacıkları su içinde küçük damlacıklar halinde dağılmıştır. Bu iki ana emülsiyon tipi dışında 

çoklu emülsiyonlar oluşturmak da mümkündür. Bunlar; su içerisinde yağ, yağ içerisinde su emülsiyonu (s/y/s) ile 

yağ içinde su, su içerisinde yağ (y/s/y) tipindeki emülsiyonlardır (Garti & Benichou, 2004). Bir s/y/s emülsiyon 

sisteminde, emülsiyon ortamında bulunan su, dış fazı meydana getirir. Dış fazda dağılmış halde bulunan yağ 

damlacıklarının da arasında su damlacıklarının dağılmış halde bulunması bu tip emülsiyonu oluşturur.  Fakat yağ 

damlacıklarının içinde dağılmış halde bulunan su damlacıklarının stabil olması gerektiği gibi yağ damlacıklarının 

içinde bulunduğu su ortamının stabil olası gerektiğinden s/y/s ve y/s/y tipindeki emülsiyonları oluşturmak oldukça 

zordur. Bir emülsiyon sistemindeki damlacıkların ışık mikroskobu altındaki görünümü Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Emülsiyon sistemindeki su ve yağ damlacıklarının ışık mikroskobu altındaki görünümü (Ketenoğlu, 2020). 

 

Emülsiyonlar, fizikokimyasal özellikleri ve stabilizasyon mekanizmasına göre makroemülsiyonlar, 

mikroemülsiyonlar ve nanoemülsiyonlar olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. 

Nanoemülsiyonlar; kesintisiz sulu bir faz içerisinde dağılmış halde bulunan her biri emülgatör molekülleri 

ile çevrili, nano boyuttaki yağ damlacıklarının oluşturduğu emülsiyonlardır. Diğer bir ifade ile nanoemülsiyonlar, 

20-200 nm büyüklüğüne sahip kinetik olarak kararlı termodinamik olarak kararlı olmayan sistemlerdir. Spontan bir 

nanoemülsiyonun şematik gösterimi Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

     Şekil 2. Spontan bir nanoemülsiyonun şematik olarak gösterimi (McClements & Rao, 2011). 

 

Kullanılan fazların özellikleri, konsantrasyon, viskozite, emülsiyon tipi, emülsifikasyon yöntemi ve yardımcı 

maddelerin özelliklerine bağlı olarak nanoemülsiyonların özellikleri ve stabilitesi değişim gösterebilmektedir 

(McClements, 2010).  
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Nanoemülsiyonların Hazırlanmasında Kullanılan Materyaller 

1. Yağ  

Nanoemülsiyonlarda yağ fazı olarak farklı polaritelere sahip yağlar ve lipofilik çekirdek maddeler 

kullanılabilmektedir. Bu amaçla tri, di ya da mono-açilgliseroller, serbest yağ asitleri, uçucu yağlar ve mumlardan 

yararlanılabilmektedir. Fakat ayçiçek yağı, mısır özür yağı ve soya yağı, yağ fazı olarak daha yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Çünkü bu yağların maliyeti düşüktür, doğada yaygın bir şekilde bulunurlar ve toksik özelliğe 

sahip değillerdir (Jin et al., 2016).  

2. Su  

Su fazı, çeşitli polisakkaritler, yardımcı çözücüler, tuzlar, proteinler ve çekirdek bileşenlerini de 

içerebilmektedir. Çözünen bu bileşenler su fazının pH’sını, iyonik gücünü, vizkozitesini, polaritesini, faz 

davranışını ve arayüzey gerilimini etkileyerek nanoemülsiyonların fizikokimyasal özelliklerini değiştirebilmektedir. 

Su fazında pektin, guar zamkı, aljinat ve diğer polisakkaritlerin bulunması nanoemülsiyonun viskozitesini arttırarak 

stabiliteyi arttırmaktadır (Deshmukh et al., 2012; Paximada et al., 2016).  Proteinler ise hem su fazı hem de yağ 

fazı ile etkileşime girerek sürfektan gibi davranmaktadır (Lee & McClements, 2010).  

3. Emülgatörler 

Emülsifierler veya yüzey aktif maddeleri adlarıyla da bilinen emülgatörler, yağ-su ara yüzeylerine eklenerek, 

ara yüzey gerilimini azaltırlar ve böylece damlacıkların stabilitesini korurlar. (Mason et al., 2006; Demirci, 2012). 

Fosfolipitler, sentetik küçük moleküllü yüzey aktif maddeler, polisakkaritler ve proteinler yaygın bir şekilde 

kullanılan emülgatörlerdir. Daha kolay nanoemülsiyonların hazırlanmasında daha çok sentetik küçük moleküllü 

emülgatörler kullanılmaktadır. Ancak gıda güvenliği açısından tüketicilerin tercihinin değişmesi ve maliyetleri 

nedeniyle giderek doğal emülgatörlere yönelim artmıştır (Ostertag et al., 2012; Piorkowski & McClements, 2014; 

Guttoff et al., 2015). Peynir altı suyu proteini, kazein, β-laktoglobulin, ovalbümin, soya proteini ve sığır serum 

albümini en yaygın kullanılan doğal emülgatörlerdir (Komaiko & McClements, 2016). 

 

Çizelge 2. Emülgatörlerin Gıda Endüstrisinde Kullanılması İle İlgili Örnekler (Demirci, 2012; Güngör et al., 2013) 

 

 

4. Yardımcı Sürfektanlar  
 

Yüzey gerilimini azaltarak daha küçük damlacık büyüklüğüne sahip nanoemülsiyonların üretilmesini 

mümkün kılan yardımcı sürfektanlar, tek başlarına emülsiyonları stabilize edebilecek kadar yüzey aktif özelliğe 

sahip değillerdir. Etanol ve gliserin yaygın olarak kullanılan yardımcı sürfektanlardır (Jin et al., 2016). 

Gıda Etkisi 

Margarin w/o emülsiyonun stabilizasyonu 

Mayonez o/w emülsiyonun stabilizasyonu 

Sucuk, salam, sosis o/w emülsiyonun stabilizasyonu ve sert yapı kazandırması 

Ekmek, diğer fırın ürünleri Fırıncılık ürünlerinde hacim ve ekmek içi özelliklerinin gelişmesi, nişasta retrogradasyonunun 
önlenmesi 

Çikolata Reolojik özelliklerin düzeltilmesi, yağ sızmasının önlenmesi 

İnstant toz ürünler Çözünürlüğün sağlanması 
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5. Diğer Maddeler  

Uzun zincirli triaçilgriseroller, mineral yağ ve ester mumları, alkoller ve poliolller gibi maddeler emülsiyonların 

özelliklerini geliştirmek amacıyla kullanılırlar. Ancak bu maddeler nanoemülsiyon oluşumu için vazgeçilmez 

maddeler değildir (Jin et al., 2016).  

Nanoemülsiyon Teknolojisinin Avantaj ve Dezavantajları 

Avantajları 

Nanoteknolojik uygulamalar ile elde edilen nanoemülsiyonlar; kremleşme, sedimentasyon, flokülasyon ve 

koalesans gibi problemlere maruz kalmazlar. Köpükler, kremler, sıvılar ve spreyler gibi çeşitli formülasyonlarda 

üretilebilen nanoemülsiyonlar, daha geniş yüzey alanına ve yüksek serbest enerjiye sahip oldukları için etkili 

taşıyıcı sistemlerdir. Hem lipofilik hem de hidrofilik çekirdek materyallerin enkapsülasyonunda kullanılabilirler 

(Bhosale et al., 2014; Borthakur et al., 2016). Sağlıklı insan hücrelerine zarar vermeyen nanoemülsiyonlar 

insanların beslenme, kozmetik ve terapötik amaçlarına uygundur. Materyallerin raf ömrünü ve çözünürlüğünü 

arttırırlar. Kötü koku ve acı tadı maskeleyebilen nanoemülsiyonşar toksik değillerdir (Bhosale et al., 2014; 

Borthakur et al., 2016). Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal ajanlar içeren nanoemülsiyonlar gıda 

ambalajlarının dezenfeksiyonunda kullanılabilmektedir. Nanoemülsiyonlar; tatlandırıcılar, aromalı yağlar, salata 

sosu içecekleri ve diğer işlenmiş pek çok gıdanın üretiminde kullanılabilmektedir (Chu et al., 2007; Silva et al., 

2012; Hamad et al., 2018). 

Dezavantajları 

Nanoemülsiyonlann hazırlanabilmesi icin özel hazırlama tekniklerinin gerekmesi ve oldukça pahalı olması, 

yüksek basınçlı homojenizatörler gibi özel cihazlar gerektirmektedir. Ostwald damlacık büyümesi de temel stabilite 

problemidir (Ayata, 2010). 

Nanogıdaların Güvenliği 

Gıda kalitesi ve güvenliğinin iyileştirilmesinden ambalajlamaya kadar pek çok gıda üretim, işleme, 

depolama ve muhafaza aşamalarında yararları olan ve gün geçtikçe gıda endüstrisinde kullanım alanı artan 

nanoteknolojinin sağlık üzerinde bazı olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Nanoteknoloji yeni bir alan olduğu için 

uzun vadede sağlık risklerinin henüz anlaşılmamış olması, güvenlik düzenlemeleri olmadan pazarda yer alması 

nanogıdaların yararlarını baskılamaktadır. Nanoteknolojinin gıdalardaki kullanımının insan sağlığı üzerine olan 

etkisiyle ilgili olarak şimdiye kadar çok az in vivo çalışma yapılmış olması riskler üzerine endişeleri arttırmaktadır 

(Var & Sağlam, 2015). Nanomateryaller kullanılarak hazırlanan bir ambalajda bu materyallerin gıdaya olası 

migrasyonunu, toksik ve immunolojik etkilerini araştırmak ve anlamak gerekmektedir (Azeredo et al., 2011).  

Yapılan toksisite çalışmaları nanopartiküllerin zararlı etkilerinin olduğunu göstermekte ve bu konuda birçok 

belirsizlik olduğu belirtilmektedir. Nanopartiküllerin sahip oldukları geniş yüzey alanları toksik maddelerin 

bağlanabileceği ve taşınabileceği yüzeyler sağlamaktadır. Nanopartiküller hücrelere kadar kolayca girebildiği için 

onlara bağlanan toksik maddeler de nanopartiküllerle birlikte taşınabilmektedir (Moore, 2006). 

Nanogıdaların tüketimi insanların, birçok sağlık sorununa sebep olan biyokalıcı nanopartiküllere maruz 

kalmasına yol açabilmektedir. Bu nanomateryaller mide-bağırsak yolu iltahaplarına ve artan bağışıklık sistemi 

bozukluklarına sebep olabilmektedir. Özellikle 70 nm’den küçük olan nanopartiküller hücre çekirdeğine kolayca 

girebileceği için genetik sorunlara sebep olabilmektedirler. Ayrıca hayati organlara ve merkezi sinir sistemine 

kolayca ulaşabildiklerinden Parkinson ve Alzheimer hastalıklarına yol açabilmektedirler (Momin et al., 2013). 

Nanopartiküllerin solunması da akciğer rahatsızlıklarına yol açabilmektedir (Moore, 2006). Nanoteknoloji 

kullanılarak yapılan ambalajlamada, ambalaj malzemesine entegre edilen gümüş, magnezyum ve çinko-oksit gibi 

nanomalzemeler gıdalara bulaşabilmekte ve insan sağlığını tehdit edebilmektedir (Bouwmeester et al., 2009). 
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Gıda Alanında Kullanılan Nanoteknoloji Uygulamaları 

Yapılan bir çalışmada biyoaktif ajanların kapsüllenmesi ve dağıtımı için yenilenebilir nanoemülsiyonların 

üretimi ve tasarımının önemli olduğu belirtilmiştir. Özellikle hidrofobik ilaçların, vitaminlerin ve fitokimyasalların 

üretimi için nanoemülsiyon kullanılmaktadır. Yapılan bu çalışmada biyoaktif ajanların stabilitesini ve etkinliğini 

artırmada yenilebilir nanoemülsiyonların kullanılmasının öneminden bahsedilmiştir. Bunun yanı sıra 

gastrointestinal sistem içinde biyoaktif maddelerin salınımını hedefleyerek biyoyararlanmayı artırmak üzere son 

yıllarda önemli gelişmeler mevcuttur. Bununla birlikte bitki bazlı yenilebilir nanoemülsiyonlar yaratmada önemli 

çalışmalar yapılmıştır (McClements, 2021).  

Nano-gıda paketleme alanında yapılan bir çalışmada polilaktik asit polimerinde çinko oksit nanoparçacıkları 

kullanılarak yeni bir paket geliştirilmiş ve biyofilm içinde paketlenmiş üzüm meyvesinin depolama sırasında 

görünüm, tat ve tazelik açısından değişimi gözlenmiştir. Polilaktik asit polimerine çinko oksit nanoparçacığı 

ilavesinin film kalınlığını ve uzamayı iyileştirdiği, bununla birlikte paketlenmiş meyve örnekleri 15 gün boyunca 

40°C’de orijinal tat ve tazeliğini koruduğu belirlenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda üzüm meyvesinin çinko 

oksit nanoparçacıkları ve polilaktik asit ile paketlenmesi sonucunda esmerleşme indeksinin ve metal birikim 

sonuçlarının çok iyi olduğu tespit edilmiştir (Batool et al., 2021). 

Razavi et al. (2020) tarafından gastrektominin iyileştirilmesinde nanogıdaların kullanılması üzerine bir 

çalışma yapılmış ve hastalar için gerekli enerji ve besinleri sağlamak ve özellikle simüle edilmiş gastrointestinal 

sistem üzerindeki proteinlerin, lipidlerin ve karbonhidratların salınımını kontrol etmek için nanogıdayı verimli bir 

strateji olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. 489.9 Cal/100 g ile zein/aljinatın biyopolimer dağıtım sistemi 

(0.15:0.16 w/v, pH=8.30) ile kapsüllenmiş gıda matrisi nanoemülsiyonun ağızda (% 0.10) ve mide fazında (% 

6.91) en az sindirilebilir besinler olduğu tespit edilmiştir. 

D vitamini takviyeleri için süt ürünü olmayan yeni fonksiyonel gıdalar geliştirmek amacıyla yürütülen bir 

çalışmada, bezelye proteini ile stabilize edilmiş nanoemülsiyonlar, D vitamini kapsüllenerek hazırlanmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda küçük boyutlu nanoemülsiyonların (233 nm) hücresel alım verimliliğinin büyük 

boyutlu nanoemülsiyonlardan (350 nm) ~2,5 kat daha yüksek olduğu tespit edilmiş ve bezelye proteininin, D 

vitamini biyoyararlanımını artırabilen ve yaşlı popülasyonunda vitamin eksikliği durumunu iyileştirebilen gıda 

nanoemülsiyonları hazırlamak için etkili bir emülgatör olarak kullanılabileceği rapor edilmiştir (Walia & Chen, 

2020).  

Çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengin balık yağı biyoyararlanımı üzerine emülsiyon bazlı taşıyıcı 

aracın nano boyutlandırılmasının etkilerinin üç aşamalı deneysel tasarım ile incelendiği bir çalışmada, 

nanoemülsiyonun geleneksel emülsiyona kıyasla, ince bağırsağın üç bölümünde çoklu doymamış yağ asitlerin 

alımının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu ve nano boyutlu damlacıklara sahip formülasyonların gelecekte 

oral tedavilerde kullanılabileceği belirtilmiştir (Dey et al., 2018). 

Set tipi yoğurdun içeriğini güçlendirmeye yönelik bir çalışmada, iki seviyeli demir oksit, çinko oksit ve 

kalsiyum fosfat nanoparçacıkları kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan mineraller ayrıca nano ve mikro boyutlu 

şeklinde ayrılarak 28 günlük depolama süresince fizikokimyasal ve reolojik özellikler üzerindeki etkileri 

belirlenmiştir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre mikro mineral numunelerde sineresis önemli ölçüde artarken, 

nano takviyeli numunelerde bu özelliğin daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca nanoparçacıklı yoğurdun in 

vitro sindirim analizi, üç mineral için mikro minerallerden daha fazla çözünürlük gösterdiği rapor edilmiştir. Sonuç 

olarak nanopartiküller şeklinde güçlendirmenin geleneksel güçlendirmeye göre avantajlı olduğu belirtilmiştir 

(Santillán-Urquiza et al., 2017). 
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Meyve ve sebzelerde bulunan pektik bileşenlerin nanoteknolojik uygulamalar kullanılarak vücutta 

sindirilebilir forma dönüştürülmesinin araştırıldığı bir çalışmada, patates püresi materyal olarak kullanılmış ve 

buhar-termal veya kriyojenik yöntemler uygulanarak patateste bulunan pektik form nanoboyutlara parçalanarak 

vücut için daha kolay sindirilir bir forma dönüştürülmüştür. Kullanılan bu yeni yöntemle birlikte sağlığı iyileştiren 

beslenmeye yönelik yeni ürünler geliştirilebileceği belirtilmiştir (Pogarska et al., 2017).  

Yüksek basınçlı homojenizasyon yöntemi kullanılarak kuersetin yüklü nanoemülsiyonların (QT-NE) 

hazırlandığı bir çalışmada, kuersetinin simüle edilmiş gastrointestinal koşullarda salıverme davranışı araştırılmış 

ve kinetik olarak modellenmiştir. Çalışmada, in vitro sindirim modeli, simüle edilmiş ince bağırsak koşullarında 

kuersetin biyoerişilebilirliğinin nanoenkapsülasyon ile iyileştirildiği gösterilmiştir (Ni et al., 2016).  

Kırmızı biber nanoemülsiyonlarının kinetik ve termodinamik kararlılığı üzerine yapılan bir çalışmada, kırmızı 

biber yağ reçinesinin su içinde yağ nanoemülsiyonları, yüksek güçlü ultrason ile hazırlanmış, hidroflik-lipoflik 

denge ve yüzey aktif maddeleri arasındaki ilişkinin termodinamik ve kinetik özellikler üzerine etkileri araştırılmıştır. 

Çalışmada; 25, 35 ve 45 °C depolama koşullarında nanoemülsiyonlarda karotenoidlerin kırmızı ve sarı 

fraksiyonlarının termal bozunması için kinetik verilerin, geçiş durumu teorisi kullanılarak aktivasyon entalpisi ve 

entropisini tahmin etmek için kullanıldığı belirtilmiştir. Yapılan analizler sonucunda nanoemülsiyonlardaki 

karotenoidlerin stabilitesinin partikül boyutu azaldıkça arttığı rapor edilmiştir (Pascual-Pineda et al., 2015). 

Kim et al. (2014) bir emülsifikasyon-buharlaştırma tekniği kullanarak düşük konsantrasyonlu bir likopen 

ekstraktından likopen nanoemülsiyonları hazırlamışlardır. Yapılan bu çalışmada likopen ekstraktı 

konsantrasyonunun etkileri Box-Behnken istatistik programı kullanılarak optimize edilmiştir. Sonuç olarak likopen 

nanoemülsiyon hazırlamanın istatistiksel tasarımı hakkında önemli bilgiler sağlandığı belirtilmiştir. Karadag et al. 

(2013) yanıt yüzey metodolojisi ile kuersetin nanoemülsifikasyonunu optimize etmişlerdir. Yapılan bu çalışmada 

partikül boyutlarını etkileyen başlıca faktörler arasında basınç, emülgatör ve yağ konsantrasyonları ve basınç ile 

yağ konsantrasyonu arasındaki etkileşimin yer aldığı belirlenmiştir. Optimum koşulların oluşması için %13 

emülsifiye edici ajan, %17 yağ ve 70 MPa homojenizasyon basıncının olması gerektiği tespit edilmiştir.  

Yapılan bir çalışmada nanomalzemelerin gıda ambalajı ve gıda güvenliğindeki çeşitli uygulamaları olan 

yüksek bariyerli ambalaj malzemeleri olarak polimer/kil nanokompozitler, güçlü antimikrobiyal ajanlar olarak 

gümüş nanopartiküller ve gıda ile ilgili analitlerin tespiti için nanosensör ve nanomalzeme bazlı testler üzerine 

araştırmalar yapılmıştır. Teknik yönlerinin yanı sıra sağlık açısından etkileri de araştırılmıştır. Bu uygulamaların 

seçilme nedenleri arasında doğrudan gıdaya katılamadığı ve pazarlama kolaylığı olduğu belirtilmiştir (Duncan, 

2011).  

Gümüş bazlı antibakteriyel hibrit malzemeler kullanılarak modifiye atmosferde ambalajlanmış sığır etinin 

yapısının gözlemlendiği bir çalışmada, gümüş nanoparçacıkları kullanılarak sığır etinin mikrobiyolojik özellikler 

üzerinde etkileri belirlenmiştir. Çalışma sonucunda selüloz-gümüş hibrit malzemelerin ortamda bulunan ana 

mikrobiyal grupların (toplam aerobik bakteriler, laktik asit bakterileri, Pseudomonas spp.) seviyelerini depolama 

boyunca 1 log kob/g azalttığı belirlenmiştir. Bununla birlikte toplam aerobik bakteri ve Pseudomonas spp. 

seviyeleri gümüş iyonlarının etkisiyle önemli ölçüde azalırken, laktik asit bakterilerinin gümüş iyonlarına karşı daha 

az duyarlı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca etin renginin gümüş bazlı antimikrobiyal hibrit materyallerin varlığından 

etkilenmediği de tespit edilmiştir (Fernendez et al., 2010).  

Ag ve ZnO içeren nanokompozit ambalajın taze portakal suyunun raf ömrü üzerine etkisinin 

değerlendirildiği bir araştırmada, Ag ve ZnO nanoparçacıklarını içeren nanokompozit LDPE filmler eritilerek 

hazırlanmış ve bu filmler içine taze portakal suyu doldurularak 4 °C’de depolanmıştır. Depolanan örneklerin 7, 28 

ve 56 günlük zamanlarında mikrobiyal stabilite, askorbik asit içeriği, esmerleşme indeksi, renk değeri ve duyusal 

özellikleri değerlendirilmiştir. Yaklaşık % 1 nano-ZnO içeren nanomalzemeler içinde depolanan taze meyve 

suyunun mikrobiyal yükü 6 log kob/ml altında bulunduğu tespit edilmiştir. % 25 nano-ZnO içeren paketlerde ise 

askorbik asitte en az parçalanma, kahverengi pigmentlerde iyileşme ve renk kaybında azalma olduğu 
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gözlenmiştir. Bunun yanı sıra nanogümüş içeren paketlerin, duyusal özelliklerinin bir kısmı kaybolmasına rağmen 

taze meyve suyunun raf ömrünü artırdığı belirlenmiştir (Emamifar et al., 2010). 

Sonuç 

Gıda alanında nanoteknoloji; ambalajlamada, enkapsülasyonda, filtrasyonda ve fonksiyonel gıdaların 

üretiminde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca nanotaşınım sistemleri sayesinde nutrosetiklerin ve 

desteklerin vücut içerisinde hedef bölgelere ulaşımı ve nanosensörler sayesinde akıllı ambalajların üretiliyor 

olması nanoteknolojik materyalleri daha önemli kılmaktadır. Ancak nanogıdalar ile ilgili yeterli sayıda in-vitro ve 

in-vivo çalışmaların olmaması ve nanoparçacıkların insan vücuduyla etkileşimleri hakkında yeterli bilginin mevcut 

olmamasından dolayı nanogıdaların güvenliği ile ilgili bazı şüpheler bulunmaktadır. Bu şüphelerin ortadan 

kaldırılması için daha fazla in-vitro ve in-vivo çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
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The Eastern Anatolia Region, constituted 21 % the lands of Turkey is a geographical region of 
special importance for insect species diversity due to the fact that it shows the transition feature 
between the north and south of Anatolia and includes transitional areas reaching into Anatolia. 
As with many other insect groups the Eastern Anatolia Region shows an important richness in 
term of Elateridae family insect species. In this paper Elateridae fauna in Eastern Anatolia 
Region has been evaluated and to indicate the importance of the species of this group in the 
biodiversity of Eastern Anatolia Region has been aimed. This study has shown that there are 
almost 152 species belonging to 39 genera of seven subfamilies of Elateridae in Eastern 
Anatolia Region. With 68 species Erzurum is the first place among these provinces. Kars, Muş, 
Tunceli, Bitlis, Malatya, Bingöl, Ardahan, Erzincan, Hakkâri, Van, Elazığ, Ağrı, and Iğdır 
followed Erzurum with 34, 31, 27, 20, 19, 17, 15, 13, 12, 10, 8, 6, 5 species, respectively. The 

presence of more species in Erzurum, Kars and Muş is the result of studies conducted in these 
provinces. In the future, it is also aimed to intensify the studies in other provinces of this Region. 
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Öz 

Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye topraklarının % 21’ini oluşturması, Anadolu’nun kuzeyi ve 
güneyi arasında geçiş özelliği göstermesi ve Anadolu’nun içine ulaşan geçiş alanlarını içermesi 
nedeniyle böcek tür çeşitliliği bakımından özel öneme sahip coğrafi bir bölgedir. Diğer pek çok 
böcek grubunda olduğu gibi Elateridae familyasına bağlı böcek türleri açısından da, Doğu 
Anadolu Bölgesi önemli bir zenginlik göstermektedir. Bu çalışmada Doğu Anadolu Bölgesi 
Elateridae faunası biyoçeşitlilik yönüyle değerlendirilmekte ve türlerin Doğu Anadolu Bölgesi’nin 
biyolojik zenginlikleri içindeki yerinin ve öneminin ortaya konulması hedeflenmektedir. Bu 
çalışmada elde edilen sonuçlara göre yedi altfamilya içerisinde yer alan 39 cinse ait 152 türün 
Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunduğu belirlenmiştir. İller içinde tür zenginliği bakımından ilk 
sırayı 68 türle Erzurum ili almıştır. Erzurum’u 34 türle Kars, 31 türle Muş, 27 türle Tunceli, 20 
türle Bitlis, 19 türle Malatya, 17 türle Bingöl, 15 türle Ardahan, 13 türle Erzincan, 12 türle 
Hakkâri, 10 türle Van, sekiz türle Elazığ, altı türle Ağrı ve beş türle Iğdır illeri izlemiştir. Erzurum, 
Kars ve Muş illerinde Elateridae familyasına bağlı daha fazla türün saptanmış olması bu illerde 
günümüze kadar yapılan çalışmaların diğer illere göre fazlalığının sonucudur. Gelecekte bu 
konudaki bilgi birikimini arttırmak için Doğu Anadolu Bölgesi’nin diğer illerinde de ayrıntılı 
çalışmaların yoğunlaştırılması hedeflenmektedir. 
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Giriş  

Türkiye’nin en büyük coğrafi bölgesi olan Doğu Anadolu Bölgesi, yüzölçümünün % 21’ini oluşturmaktadır. 

Doğuda Ağrı Dağı’ndan, Batı’da Uzunyayla’ya, kuzeyde Doğu Karadeniz Sıradağlarının iç sınırlarından, güneyde 

Güneydoğu Toroslara kadar uzanmaktadır. Çeşitli fauna elemanlarına değişik zamanlarda geçiş ve sığınak görevi 

yapması nedeniyle zoocoğrafya açısından çok önemli bir bölgedir. Avrupa’nın büyük bir kısmının buzullar altında 

kaldığı buzul dönemlerinde Avrupa faunasına ait birçok böcek türü batıda Trakya yolu üzerinden Karadeniz’e 

oradan da Doğu Anadolu Bölgesi’ne geçmişlerdir. Ayrıca Bölge bir bütün olarak İran-Turan Fauna Bölgesi 

içerisinde kalmaktadır. Bununla birlikte bölgedeki iklim şartlarındaki değişiklikler, farklı böcek türlerinin dağılış 

göstermesine yol açmıştır. Dağlık bir coğrafyaya sahip olan Doğu Anadolu Bölgesi’nin deniz seviyesinden 

yüksekliği ortalama 1500 m civarındadır. Bu dağlık alanlar, irili ufaklı dar vadiler tarafından yarılarak, çok çeşitli 

mikroklima alanlarının doğmasına neden olmuştur. Bu vadilerin, dağların yüksek kısımlarından çıkan kaynak 

suları ile desteklenmesi Doğu Anadolu Bölgesi’ni böcek tür çeşitliliği bakımından önemli bir coğrafi bölge 

yapmıştır.  

Diğer pek çok böcek grubunda olduğu gibi Taklaböcekleri, Cambaz böcekler veya Telkurtları gibi adlarla 

anılan Elateridae (Coleoptera) familyasına bağlı böcek türleri açısından da, Doğu Anadolu Bölgesi önemli bir 

zenginlik göstermektedir. Bu çalışmada Doğu Anadolu Bölgesi Elateridae faunası biyoçeşitlilik yönüyle 

değerlendirilmekte ve bu gruba bağlı türlerin Doğu Anadolu Bölgesi’nin biyolojik zenginlikleri içindeki yerinin ve 

öneminin ortaya konulması hedeflenmektedir.  

Materyal ve Yöntem 

Elateridae familyasına bağlı Doğu Anadolu Bölgesi’nde değişik zamanlarda gerçekleştirilen arazi 

çalışmalarında toplanan materyal ve bu türlerle ilgili yapılan temel yayınlar [Guglielmi & Platia (1985); Platia & 

Schimmel (1993); Wurst & Schimmel (1995); Cate & Platia (1997); Lodos (1998); Tozlu (2001); Dolin & Mertlik 

(2002); Platia & Gudenzi (1996, 1998a,b,1999b, 2000, 2002); Atlıhan & Özgökçe (2003); Dusanek & Mertlik 

(2004); Kabalak & Sert (2005); Kesdek et al. (2006); Löbl & Smetana (2007); Platia et al. (2007); Mertlik & Platia 

(2008); Gülperçin & Tezcan (2009, 2010, 2012a, 2012b, 2014a, 2014b); Platia (2011, 2016, 2017); Gülperçin et 

al. (2018); Tarnawski et al. (2018)] incelenerek bu makale hazırlanmış ve gerekli yorumlar yapılmıştır.  

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

Yapılan çalışma sonucunda Doğu Anadolu Bölgesi’nde Elateridae familyasına bağlı yedi altfamilya 

içerisinde 39 cinse ait 152 türün bulunduğu belirlenmiştir. Saptanan türlerin altfamilyalara göre sayısal durumu 

Çizelge 1’de, cinslere göre sayısal durumu ise Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelge 1 incelendiğinde Elaterinae ve 

Denticollinae altfamilyalarının diğerlerine göre daha fazla sayıda tür içerdiği anlaşılmaktadır. 

   Çizelge 1. Doğu Anadolu Bölgesi Elaterid’lerinin altfamilyalar düzeyinde sayısal durumu 

Altfamilya Toplam tür sayısı Oranı (%) 

Elaterinae 64 42.10 

Denticollinae 34 22.37 

Cardiophorinae 28 18.42 

Melanotinae 11 7.24 

Agrypninae 8 5.26 

Negastriinae 6 3.95 

Hypnoidinae 1 0.66 

TOPLAM 152 100.00 
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  Çizelge 2. Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Elateridae familyasının cinslerine göre tür sayıları ve oranları 

        Cins      Toplam tür sayısı Oranı (%) 

Agriotes  24 15.79 

Ampedus  19 12.50 

Cardiophorus  19 12.50 

Melanotus  11 7.24 

Dicronychus  9 5.92 

Adrastus  7 4.60 

Selatosomus  7 4.60 

Anostirus  5 3.29 

Athous  5 3.29 

Zorochros  5 3.29 

Hemicrepidius  4 2.63 

Peripontius  4 2.63 

Agrypnus 2 1.31 

Drasterius  2 1.31 

Elathous  2 1.31 

Lacon  2 1.31 

Prosternon  2 1.31 

Warchalowskia  2 1.31 

Aeolosomus  1 0.66 

Aplotarsus  1 0.66 

Cidnopus  1 0.66 

Dalopius  1 0.66 

Haterumelater 1 0.66 

Hypnoidus  1 0.66 

Ischnodes  1 0.66 

Lanelater  1 0.66 

Limoniscus  1 0.66 

Limonius  1 0.66 

Megapenthes  1 0.66 

Mulsanteus  1 0.66 

Nothodes  1 0.66 

Pittonotus  1 0.66 

Porthmidius  1 0.66 

Pseudanostirus  1 0.66 

Pristilophus 1 0.66 

Procraerus  1 0.66 

Quasimus  1 0.66 

Synaptus  1 0.66 

Tolphorea  1 0.66 

TOPLAM 152 100.00 
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          Çizelge 2 incelendiğinde Agriotes cinsi 24 (% 15.79) türle en fazla türe sahip olarak görülmektedir. Agriotes 

cinsini 19 türle (% 12.50) Ampedus ve Cardiophorus, 11 türle (% 7.24) ise Melanotus cinsi izlemektedir. 

           Ele alınan türlerin Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki yayılışları da ilgili çalışmalar ışığında incelenmiştir. Bu 

türlerin bulundukları illere göre dağılımı Çizelge 3 ve Şekil 1’de verilmiştir. 

Çizelge 3. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Elateridae familyasına bağlı türlerin illere göre dağılımı 

İller Tür sayısı Oranı (%) 

Erzurum 68 44.15 

Kars 34 22.07 

Muş 31 20.12 

Tunceli 27 17.53 

Bitlis 20 12.98 

Malatya 19 12.33 

Bingöl 17 11.03 

Ardahan 15 9.74 

Erzincan 13 8.44 

Hakkâri 12 7.79 

Van 10 6.49 

Elazığ 8 5.19 

Ağrı 6 3.89 

Iğdır 5 3.24 

   

 

 

Şekil 1. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Elateridae familyasına bağlı türlerin illere göre dağılımı. 

 

                       Erzurum: 68 tür;                    Malatya: 19 tür;                     Van: 10 tür; 

                       Kars: 34 tür;                          Bingöl: 17 tür;                        Elazığ: 8 tür; 

                       Muş: 31 tür;                           Ardahan 15 tür;                     Ağrı: 6 tür; 

                       Tunceli: 27 tür;                      Erzincan: 13 tür;                    Iğdır: 5 tür.                 

                       Bitlis: 20 tür;                          Hakkâri: 12 tür;                                                     
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Çizelge 3 ve Şekil 1’in incelenmesiyle, ele alınan türlerin önemli bir kısmının Erzurum, Kars ve Muş İllerinde 

dağılım gösterdikleri ve diğerlerinin sonraki sıralarda yer aldığı görülmüştür. 

Sonuç  

Doğu Anadolu Bölgesi iklim özellikleri yanında, tarım ve orman alanlarındaki bitki çeşitliliği bakımından da 

zengin bir coğrafi bölgedir. Bu zengin bitkisel materyal üzerinde beslenen oldukça farklı böcek grupları mevcuttur. 

Çalışma sonucunda, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Elateridae familyasına bağlı 152 türün bulunduğu; bu türlerin 

68’inin yani % 44.15’inin Erzurum, 34 (% 22.07) türün Kars ve 31 (% 20.12) türün Muş’tan kayıtlı olduğu 

anlaşılmıştır. Erzurum, Kars ve Muş’ta Elateridae familyasına bağlı daha fazla türün saptanmış olması bu illerde 

yapılan çalışmaların fazlalığının sonucudur. Gelecekte yürütülecek ayrıntılı ve projeli araştırmalarla Doğu Anadolu 

Bölgesi’nin diğer illerinde de bu bilgi eksikliğinin giderilmesi mümkündür. Türkiye’nin biyolojik zenginliklerini ortaya 

koymak için bu gibi çalışmaların artması önem taşımaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi’nin ve Türkiye’nin böcek türü 

zenginliğini ortaya koymak için kapsamlı çalışmalar yapılması halinde tarım ve orman alanlarıyla diğer alanlarda 

bulunan Elateridae familyasına ait türlerin sayısında da artış olacağı ve bu türlerin ekolojik rollerinin ortaya 

konmasına yönelik bilgi birikiminin daha da artacağı düşünülmektedir. 
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Abstract  
This study was performed to determine variation of some quality characteristics in silage corn 
according to different sowing times in Bingöl ecological conditions in 2016 cultivation seasons. 
In this study, two silage corn varieties (30B74 and Burak) were used and the experiment was 
established according to divided parcels in randomized blocks design with 3 replications. In the 
study; CP (crude protein), ADF (acid detergent fiber), NDF (neutral detergent fiber), DDM 
(digestible dry matter), DMI (dry matter intake), RFV (relative feed value), Ca (calcium), Mg 
(magnesium), P (phosphorus) and K (potassium) were investigated. In the study, it was found 
that sowing times had a significant effect on the rate of CP, ADF and DDM among the 
investigated properties (P≤0.05). It was determined that the highest CP ratio was obtained from 
the third, fourth and fifth sowing times, the lowest ADF and the highest DDM ratios were 
obtained from the second, third and fifth sowing times. As a result, it is seen that the third 
sowing time is the co-sowing time that gives the most ideal value for crude protein, ADF and 
DDM ratios. Therefore, it is concluded that the third sowing time, the first half of May, is the 
ideal sowing time for Bingöl conditions in terms of current characteristics. 
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Öz 
Bu araştırma Bingöl ili ekolojik koşullarında 2016 yılı yetiştirme sezonunda, silajlık mısır 
çeşitlerinde bazı kalite özelliklerinin farklı ekim zamanlarına göre değişimini belirlemek amacıyla 
yürütülmüştür. Araştırmada iki adet silajlık mısır çeşidi (30B74 ve Burak) kullanılıp, deneme 
tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. 
Araştırmada; HP (ham protein), ADF (asit deterjanda çözünmeyen lif), NDF (nötr deterjanda 
çözünmeyen lif), SKM (sindirilebilir kuru madde), KMT (kuru madde tüketimi), NYD (nispi yem 
değeri), Ca (kalsiyum), Mg (magnezyum), P (fosfor) ve K (potasyum) oranlarına ait veriler 
incelenmiştir. Araştırmada ekim zamanlarının incelenen özellikler arasında HP, ADF ve SKM 
oranı üzerinde önemli etkisinin olduğu bulunmuştur (P≤0.05). En yüksek HP oranının üçüncü, 
dördüncü ve beşinci ekim zamanlarından, en düşük ADF ve en yüksek SKM oranlarının da 
ikinci, üçüncü ve beşinci ekim zamanlarından elde edildiği belirlenmiştir. Sonuç olarak üçüncü 
ekim zamanının ham protein, ADF ve SKM oranları için en ideal değeri veren ortak ekim zamanı 
olduğu görülmüştür. Dolayısıyla mevcut özelikler açısından üçüncü ekim zamanının, Mayıs 
ayının ilk yarısının, Bingöl koşulları için ideal ekim zamanı olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Giriş  

Hızla artan dünya nüfusunun beslenme ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hayvansal kaynaklara duyulan 

talep artarak devam etmektedir. Ancak bu kaynakların yeterli miktarda ve kalitede tüketilmesi insan sağlığı 

açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu anlamda hayvan beslemesinde kullanılan kaba yemlerin kalitesi artıkça 

hayvanlardan elde edilen gıdaların kalitesinin de artması kaçınılmaz bir gerçektir. Kaliteli kaba yemler, çayır mera 

alanlarından ve üretim alanlarında yetiştirilen yem bitkilerinden karşılanabilmektedir.  

Ülkemizde en fazla yetiştiriciliği yapılan yem bitkileri 6.628.887 da ekim alanıyla yonca olup (Medicago 

sativa L.), yoncayı takiben 5.262.613 da ekim alanıyla silajlık mısır (Zea mays L.) gelmektedir. Ülkemizde Ege 

Bölgesi 1.486.040 da ekim alanı ve 8.123.217 ton toplam üretim ile silajlık mısır yetiştiriciliği bakımından ilk sırada 

yer alırken, Batı Marmara Bölgesi 703.575 dekar ekim alanından 3.677.066 ton üretim sağlayarak ikinci, Doğu 

Marmara Bölgesi ise 608.017 dekar ekim alanı ve 3.078.546 ton üretim ile üçüncü sırada yer almaktadır. Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde silajlık mısır yetiştiriciliği en fazla GAP sulama projesinin de etkili olduğu 

Şanlıurfa ilinde yapılmakta ve 123.882 dekar alandan 588.927 ton üretim gerçekleşmektedir. Bingöl ilinde ise 

11.979 dekar alandan 53.882 ton üretim sağlandığı rapor edilmiştir (TUİK, 2020).  

Mısır (Zea mays L.) bitkisinin diğer silaj materyallerine kıyasla, enerji içeriğinin yüksek ve lif oranının düşük 

olması, birim alandan elde edilen kuru madde oranının yüksek olması, iyi fermantasyon standardına sahip olması, 

katkı maddelerinin kullanımının zorunlu olmaması ve besleyiciliğinin yüksek olması nedeniyle üreticiler tarafından 

daha fazla tercih edilmektedir (Pereira et al. 2004; Safari et al. 2014). 

Mısır yetiştirme döneminde bölgeden bölgeye değişen iklimsel farklılıklara bağlı olarak değişen çevresel 

koşullar bitkinin tüm fenolojik gelişimini oldukça fazla etkilemektedir. Bu nedenle kaliteli silaj ürünü elde edebilmek 

için ekim zamanı önemli bir kriter olarak ortaya çıkmaktadır. Ekim tarihinin yem kalitesi üzerinde etkili olduğu 

araştırmacılar tarafından da ortaya konulmuştur. Geren et al. (2003), ekim zamanının geciktirilmesinin silajın 

önemli kalite parametreleri arasında yer alan ham protein miktarını düşürdüğünü, en yüksek ham protein 

miktarının Haziran ayı ekiminden elde edildiğini, ancak ham kül oranının ekim zamanlarından etkilenmediğini 

bildirmişlerdir. Draper (2013), mısırın sıcak mevsim bitkisi olmasından dolayı çimlenme için toprak sıcaklığının 

gereken seviyede olması gerektiğini, fide döneminde düşük sıcaklıkların bitki gelişimini olumsuz etkilediğini, bu 

durumun üretim ve kalite açısından oldukça önem taşıdığını ve bu nedenle özellikle yüksek rakımlı bölgelerde 

çok erken ekim yapmaktan kaçınılması gerektiğini ifade etmiştir.  

Silajlık mısır yetiştiriciliğinde istenilen verimi elde edebilmek için bölgeye uyumlu çeşit seçimi ile birlikte 

uygun ekim zamanının belirlenmesi oldukça önem arz etmektedir. Bu amaçla bu araştırmada; silajlık mısır 

çeşitlerinde bazı kalite özelliklerinin farklı ekim zamanlarına göre değişimi araştırılmaya çalışılmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 

Araştırma 2016 yılında Bingöl Üniversitesi, Genç Meslek Yüksekokulu Uygulama ve Araştırma Arazisi’nde 

yürütülmüştür. Araştırmada, Pioneer Tohumculuk firmasından alınan “30B74” silajlık mısır çeşidi ile Batı Akdeniz 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden alınan “Burak” tescilli silajlık mısır çeşidi araştırma materyali olarak 

kullanılmıştır. Bu iki çeşit, ülkemizin farklı bölgelerinde yapılan çalışmalar sonucunda öne çıkan çeşitler olduğu 

için tercih edilmiştir (Sarıyerli ve Soylu 2016; Seydoşoğlu ve Saruhan, 2017; Yılmaz et al. 2020). 

Araştırma alanının yapılan analize göre toprak yapısının kumlu-killi-tın bünyeli (%48.6 kum, %26.7 kil, 

%24.7 silt), hafif alkalin karakterli (7.54), hafif tuzlu (180.9 μS cm-1), az kireçli (%3.48), organik madde (%1.68) ve 

alınabilir fosfor içeriğinin (3.6 kg/da) az, alınabilir potasyum içeriğinin ise (76 kg/da) yeterli olduğu belirlenmiştir. 

Bingöl Meteoroloji İstasyonu Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Bingöl ilinin Nisan-Ekim ayları arasında 

uzun yıllar (1990-2015) aylık ortalama sıcaklığı 19.9 oC, toplam yağış miktarı 288.4 mm, nispi nem değeri % 47.7 

olarak gerçekleşmiştir. Çalışmanın yürütüldüğü 2016 yılında ise Nisan-Ekim aylarının uzun yıllar ortalamasına 

göre daha sıcak (20.3 oC), nispi nem değerinin (% 41.9) daha düşük ve daha az yağış aldığı (179.3 mm) 

görülmüştür. 
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Araştırmada 6 farklı ekim zamanı ve iki farklı mısır çeşidi kullanılarak ekimler, Nisan ayının ilk haftasında 

başlamak üzere 15 gün aralıklarla yapılmıştır. Çeşitler ana parsel, ekim zamanları alt parsel olacak şekilde 

deneme tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekrarlamalı kurulmuştur. Denemede 

her parsel 4 sıradan oluşmuş olup, parsel boyu 5 m, sıra üzeri mesafe 15 cm, sıra arası mesafe ise 65 cm olarak 

ayarlanmıştır.  

Saf madde üzerinden 15 kg da-1 azot ve 8 kg da-1 fosfor gelecek şekilde gübreleme yapılmıştır. Ekim ile 

birlikte fosforun tamamı verilmiştir. Azot ise üçte biri ekim ile, üçte biri bitki 50-60 cm boya ulaştığında ve geriye 

kalan üçte biri ise tepe püskülü çıkarma aşamasında olacak şekilde üç defada verilmiştir (Küçük, 2011; Okan, 

2015). Bitkiler 50-60 cm boya ulaştığında el çapası ile boğaz doldurma işlemi gerçekleşmiştir. Çalışmada, el 

çapası ile yabancı ot mücadelesi yapılmış, sulamalar çiçeklenme öncesi ve süt olum devresi gibi bitki büyüme ve 

gelişimi açısından kritik olan dönemlerde daha sık, diğer gelişim dönemlerinde ise ihtiyaç duyuldukça yapılmıştır 

(Anonim, 2018).  

Birinci ekim zamanı 08.04.2016 hasat zamanı 23.08.2016, ikinci ekim zamanı 22.04.2016 hasat zamanı 

05.09.2016, üçüncü ekim zamanı 09.05.2016 hasat zamanı 09.09.2016, dördüncü ekim zamanı 23.05.2016 hasat 

zamanı 22.09.2018, beşinci ekim zamanı 07.06.2016 hasat zamanı 06.10.2016 ve altıncı ekim zamanı 

22.06.2016 hasat zamanı 20.10.2016 tarihlerinde yapılmıştır. 

Bitkilerin hasadı süt-hamur olum döneminde yapılmıştır. Her parselden parseli temsil edecek nitelikte bir 

adet bitki alınıp, 1-2 cm boyutlarında parçaladıktan sonra etüvde 105 0C’de 48 saat süreyle kurutulmuştur. 

Kurutulan bitki örnekleri öğütülerek NIRS cihazı yardımı ile analize tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda ham protein 

(HP), asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF), nötr deterjanda çözünmeyen lif (NDF), kalsiyum (Ca), magnezyum 

(Mg), fosfor (P) ve potasyum (K) oranları tespit edilmiştir. ADF ve NDF 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) 

/ 1.29) hesaplanarak elde edilmiştir (Morrison, 2003). 

Elde edilen verilere, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre JMP istatistik paket 

programı yardımıyla varyans analizi yapılmıştır. Varyans analizi sonuçlarına göre ekim zamanı ve çeşitler 

arasındaki farklılıklar LSD testi, çeşit ve ekim zamanı arasındaki interaksiyon ise Tukey testi ile karşılaştırılmıştır 

(JMP, 2018). 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

Araştırmada silajlık mısırın incelenen özelliklerine ait varyans analiz tablosu Çizelge 1’de verilmiştir.  

Çizelge 1. Silajlık mısır çeşitlerinin incelenen özelliklerine ait varyans analizi 

  SD HP ADF NDF SKM KMT NYD Ca Mg P K 

Çeşit 1                 *   

Zaman 5 * *   *             

Çeşit x Zaman 5   ** ** ** ** ** ** *   ** 

Tekerrür 2                     

Hata 22           
SD: Serbestlik derecesi, *:P≤0.05, **:P≤0.01 

Ekim zamanlarının HP, ADF ve SKM, çeşit ve zaman interaksiyonun ADF, NDF, SKM, KMT, NYD, Ca, Mg ve 

K, çeşitlerin ise sadece P üzerindeki etkisinin önemli olduğu görülmektedir. 

Ham Protein, ADF ve NDF Oranları (%) 

Yem bitkilerinde önemli kalite parametrelerinden olan ham protein oranının, bitki yapısına katılarak yedek 

besin deposu olarak kullanılabildiği bilinmektedir (Kaya 1997). Silajlık mısır çeşitlerinin bazı kalite özelliklerinin 

farklı ekim zamanlarına göre değişiminin incelendiği araştırmanın ham protein oranına ait sonuçları Çizelge 2’de 

sunulmuştur. 
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Çizelge 2. Silajlık mısır çeşitlerine ait ham protein, ADF ve NDF oranları 

Ekim Zamanı 

Ham Protein Oranı (%) ADF Oranı (%) NDF Oranı (%) 

30B74 Burak Ortalama 30B74 Burak Ortalama 30B74 Burak Ortalama 

1. Ekim 6.3 6.7 6.5 bcd* 29.7 29.5 29.6 abc* 50.6 49.9 50.2 

2. Ekim 5.6 6.7 6.2 cd 28.3 26.6 27.4 c 47.3 45.1 46.2 

3. Ekim 7.1 7.5 7.3 ab 30.7 28.1 29.4 bc 53.2 47.2 50.2 

4. Ekim 6.6 7.1 6.8 abc 29.5 30.4 30.0 ab 49.9 51.9 50.9 

5. Ekim 7.8 7.3 7.5 a 30.8 26.2 28.5 bc 55.1 42.8 48.9 

6. Ekim 5.5 5.8 5.7 d 28.6 35.4 32.0 a 44.0 57.6 50.8 

Ortalama 6.5 6.9 6.7 29.6 29.4 29.5 50.0 49.1 49.5 

LSD (0.05) Çeşit (Ç): öd, Zaman (Z): 0.9, ÇxZ: öd Çeşit: öd, Zaman: 2.5 ÇxZ: 6.3  Çeşit: öd, Zaman: öd, ÇxZ:13.5 

*:P≤0.05, öd: önemli değil 

Çizelge 2 incelendiğinde; ham protein oranı üzerinde çeşitlerin ve interaksiyonun etkisi önemli 

bulunmazken, ekim zamanlarının etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P≤0.05). Ham protein ortalamaları 

bakımından en yüksek değerin üçüncü, dördüncü ve beşinci ekim zamanlarından, en düşük değerlerin ise birinci, 

ikinci ve altıncı ekim zamanlarından elde edildiği görülmüştür. Erken yapılan ekimlerde ve geç yapılan ekimlerde 

ham protein oranının düştüğü görülmektedir. 

Mevcut bulgular, ekim zamanlarının ham protein oranı üzerinde etkisinin olduğunu ancak çeşitlerin 

herhangi bir etkiye sahip olmadığını gösterirken, Geren et al. (2003) ekim zamanı ve çeşitlerin ham protein oranına 

etkisinin olumlu olduğunu bildirmişlerdir. Yine Soya et al. (2001) da silajlık mısırda ham protein oranının ekim 

zamanı ve çeşitlere bağlı olarak değişebileceğini belirtmişlerdir. Kuşvuran et al. (2015) tarafından Orta Kızılırmak 

Havzası’nda elde edilen % 4.8-7.2 ham protein oranı ile Ergül (2008) tarafından Konya ekolojisinde elde edilen 

% 4.6-6.8 ham protein oranları, mevcut çalışmadan elde edilen bulgular ile paralellik göstermektedir. 

Selüloz ve ligninden oluşan ADF, bitki yapısına katılarak ruminant hayvanların beslemesinde önemli bir 

enerji kaynağını oluşturmaktadır (Craninx et al., 2008). Ruminant hayvanlarda verilen ADF miktarının önceden 

belirlenmesi hayvan sağlığı açısından önemli olmakla birlikte ekonomik açıdan da önem arz etmektedir.  Hayvan 

beslenmesinde kullanılan yemlerde artan ADF oranı istenen bir durum değildir. Nitekim ADF oranı artıkça 

hayvanın yemi sindirebilirliği de düşmektedir (Van Soest, 1994). Bitki türleri ve çeşitleri arasında sindirim düzeyleri 

açısından farklılıklar olduğu gibi, aynı bitkinin değişik organları (kök, sap, yaprak ve çiçek) arasında da sindirim 

değeri açısından farklılık olmaktadır. Bunun yanında bitkinin biçim zamanının da sindirim oranı üzerindeki etkisi 

oldukça önemli bir durumdur. Hasat dönemindeki yaşanan gecikmeler ADF değerini yükseltmekte ve yemin 

sindirilebilirliğini azaltarak yem kalitesini olumsuz etkilemektedir. 

Silajlık mısır çeşitlerine ait ADF oranları Çizelge 2’de verilmiştir. Araştırmada ADF oranına ekim zamanı ile 

çeşit x ekim zamanı interaksiyonunun etkisi önemli bulunmuştur. Ekim zamanı bakımından ADF oranına ait 

ortalamalar % 27.4-32.0 arasında değişim göstermiş ve ortalaması % 29.5 olarak tespit edilmiştir.   

Ekim zamanları açısından bakıldığında en yüksek ADF oranının birinci, dördüncü ve altıncı ekim 

zamanlarından elde edildiği görülmektedir. İnteraksiyon açısından bakıldığında ise en yüksek ADF oranının Burak 

çeşidinin altıncı ekim zamanından elde edildiği, diğer ekim zamanlarının ise en düşük değeri veren grubu 

oluşturduğu görülmüştür. Roth ve Heinrichs (2001) ile Garcia et al. (2003),  yemlerde ADF oranının % 23.6-33.2 

arasında olmasının makul olduğunu bildirmişlerdir. Yine Bosworth (2005) yaptığı çalışmada ADF oranının % 20-

32 arasında değiştiğini rapor etmiştir. Bu sonuçlar, mevcut çalışma sonuçlarını destekler niteliktedir. 

 Genellikle bitkinin gelişmişlik ve olgunluk durumu hakkında bilgi veren NDF oranı, bitki hücre duvarı 

yapısında bulunan hemiselüloz selüloz, lignin, kütin ve çözünmeyen protein miktarı olarak tanımlanmaktadır. 
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Kaba yemlerde artan NDF oranı istenen bir durum değildir. Çünkü NDF oranı artıkça NDF içerisinde çözünebilen 

maddelerin oranı düşerek yemin sindirilmesi olumsuz etkilenmektedir. Araştırmadan elde edilen NDF oranlar 

Çizelge 2’de verilmiştir. Ekim zamanları ve çeşitlerin NDF oranı üzerinde etkisi görülmemiştir. Ekim zamanı 

bakımından NDF oranlarına ait ortalamalar % 46.2-50.9 arasında değişim göstermiş ve ortalama % 49.5 olarak 

belirlenmiştir. NDF oranı üzerinde ekim zamanı x çeşit interaksiyonu önemli bulunmuştur. En yüksek değer Burak 

çeşidinin altıncı ekim zamanından, en düşük değer ise Burak çeşidinin beşinci ve 30B74 çeşidinin altıncı ekim 

zamanından elde edilmiştir. Özata et al. (2012), Samsun-Çarşamba ekolojisinde silajlık mısırda NDF oranının % 

47.5-58.9 arasında değişim gösterdiğini bildirmişlerdir. Başka araştırmacılar da (Öz et al., 2012), NDF oranını % 

43.0-57.6 arasında olduğunu bildirmişlerdir. Mevcut bulgular, yapılan çalışmalarda elde edilen NDF oranları ile 

benzerlik göstermektedir. 

SKM ve KMT Oranları (%) ile Nispi Yem Değeri 

Hayvan yemi olarak kullanılan materyallerdeki kuru maddenin hayvanlar tarafından sindirilebilme oranı 
olarak açıklanabilen ADF oranının kullanılmasıyla hesaplanan SKM oranına ait sonuçlar Çizelge 3’te yer 
almaktadır. 

Araştırma sonuçlarına bakıldığında SKM oranı üzerinde ekim zamanı ve çeşit x ekim zamanı 
interaksiyonunun istatistiksel olarak önemli bulunduğu görülmektedir. Ekim zamanı bakımından SKM değerine ait 
ortalamaların % 64.0-67.5 arasında değişim gösterdiği görülmektedir. En yüksek SKM oranları birinci, ikinci, 
üçüncü ve beşinci ekim zamanlarından elde edilmiştir. İnteraksiyon açısından da bakıldığında en yüksek SKM 
oranlarının Burak çeşidinin ikinci, üçüncü ve beşinci ekim zamanları ile 30B74 çeşidinin ikinci ve altıncı ekim 
zamanlarından elde edildiği görülmüştür. Atasever et al. (2020), ekim zamanının mısır çeşitlerinin ot kalitesi 
üzerine etkisini araştırdıkları çalışmada ekim zamanının SKM oranı üzerinde etkide bulunduğunu ve bu oranın % 
70.7-72.2 arasında değiştiğini, en yüksek SKM oranının 30 Mart, en düşük oranın ise 14 Mart tarihlerinden elde 
edildiğini rapor etmişlerdir. Atasever et al. (2020)’nın çalışmalarında elde ettikleri SKM oranının, mevcut 
çalışmadan elde edilen bulgulardan yüksek olduğu görülmektedir. Bu farklılıkların araştırmaların yürütüldüğü 
bölgelerin ekolojik durumları ve çeşit farkından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  

Çizelge 3. Silajlık mısır çeşitlerine ait SKM ve KMT oranları ile nispi yem değerleri 

Ekim Zamanı 

SKM Oranı (%) KMT Oranı (%) NYD 

30B74 Burak Ortalama 30B74 Burak Ortalama 30B74 Burak Ortalama 

1. Ekim 65.8 65.9 65.9 abc* 2.41 2.42 2.41 124 124 124 

2. Ekim 66.9 68.2 67.5 a 2.54 2.69 2.62 132 143 137 

3. Ekim 65.0 67.0 66.0 ab 2.27 2.55 2.41 115 133 124 

4. Ekim 65.9 65.2 65.5 bc 2.42 2.33 2.37 124 118 121 

5. Ekim 64.9 68.5 66.7 ab 2.18 2.81 2.50 110 149 129 

6. Ekim 66.6 61.3 64.0 c 2.73 2.09 2.41 141 99 120 

Ortalama 65.8 66.0 65.9 2.43 2.48 2.45 124 128 126 

LSD (0.05) Çeşit: öd, Zaman: 2.0, ÇxZ: 4.9 Çeşit: öd, Zaman: öd, ÇxZ: 0.7 Çeşit: öd, Zaman: öd, ÇxZ: 42.6 

*:P≤0.05, öd: önemli değil 

KMT oranı, NDF oranı üzerinden hesaplanarak elde edilen ve yemin hayvan ağırlığının yüzde değeri olarak 

tüketilme miktarını göstererek hayvanın tüketebildiği kuru madde oranını ifade eden parametredir. Dolayısıyla 

yemlerdeki KMT oranının NDF oranıyla yakından ilişkili olduğu söylenebilmektedir. Çizelge 3 incelendiğinde; KMT 

oranı üzerinde çeşit ve ekim zamanı etkisinin istatistiki bakımdan önemsiz olduğu görülmektedir. Ekim zamanı 

açısından KMT oranına ait ortalamalar % 2.37-2.62 arasında değişmiştir. KMT açısından çeşit x ekim zamanı 

interaksiyonu önemli bulunmuştur. En yüksek KMT oranı Burak çeşidinin beşinci, en düşük değer ise Burak 

çeşidinin altıncı ekim zamanından elde edilmiştir. Atasever et al. (2020), yaptıkları çalışmada KMT oranını % 2.23-

2.69 aralığında elde etmişlerdir. Mevcut bulgular, Atasever et al. (2020)’nın elde ettiği bulgular ile uyuşmaktadır. 
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Nispi yem değerine ait ortalamalar Çizelge 3’te verilmiştir. Çizelge 3’e bakıldığında; çeşit ve ekim zamanı 

etkisinin istatiksel olarak önemsiz olduğu görülmektedir. Ekim zamanı bakımından NYD’ne ait ortalamalar 120-

137 arasında değişim göstermiştir. İnteraksiyonun etkisi önemli bulunmuştur. En yüksek NYD Burak çeşidinin 

ikinci ve beşinci ekim zamanından, en düşük NYD ise Burak çeşidinin altıncı ekim zamanından elde edilmiştir. 

Okan (2015), farklı mısır çeşitlerinin verim ve kalitesini belirlemeye çalıştığı çalışmada en yüksek NYD’ni 131.8 

olarak bildirmiştir. Başka bir araştırmacı ise (Bayram, 2010), en yüksek NYD’ni 122.96 olarak bulmuştur. 

Araştırmada NYD bakımından elde edilen sonuçların, araştırmacıların elde ettiği sonuçlara benzer olduğu 

görülmektedir.  

Ca ve Mg Oranları (%) 

Hayvan beslenmesinde rasyonların kalsiyum içeriğinin % 0.21-1.00 olması istenmektedir. Eksikliğinde 

büyümede yavaşlamaya bağlı olarak süt ve et veriminde düşüşe, kemik ve diş sağlığında bozulmaya, hayvan 

tarafından yeterince karşılanamadığında ve absorbe edilemediğinde ise hipokalsemi olarak adlandırılan süt 

hummasının görülmesine sebep olabilmektedir (Anonim, 2021). Bu açıdan bakıldığında yemlerde Ca oranının 

yeterli ve dengeli olması hayvan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Çalışmada ekim zamanı ve çeşitlerin Ca 

oranı üzerindeki etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (Çizelge 4).  

Çizelge 4. Silajlık mısır çeşitlerine ait Ca ve Mg oranları 

Ekim Zamanı 

Ca Oranı (%) Mg Oranı (%) 

30B74 Burak Ortalama 30B74 Burak Ortalama 

1. Ekim 0.34 0.40 0.37 0.15 0.15 0.15 

2. Ekim 0.52 0.54 0.53 0.13 0.13 0.13 

3. Ekim 0.21 0.39 0.30 0.17 0.14 0.16 

4. Ekim 0.33 0.29 0.31 0.15 0.16 0.16 

5. Ekim 0.08 0.48 0.28 0.20 0.12 0.16 

6. Ekim 0.48 0.14 0.31 0.11 0.15 0.13 

Ortalama 0.33 0.37 0.35 0.15 0.14 0.15 

LSD (0.05) Çeşit: öd, Zaman: öd, ÇxZ: 0.4 Çeşit: öd, Zaman: öd, ÇxZ: 0.1 

öd: önemli değil 

Ekim zamanı bakımından Ca değeri ortalamaları % 0.28-0.53 arasında değişim göstermiş ve 

interaksiyonun etkisi önemli bulunmuştur. En yüksek Ca oranları Burak çeşidinin ikinci ve 30B74 çeşidinin ikinci 

ekim zamanlarından, en düşük Ca oranı da 30B74 çeşidinin beşinci ekim zamanından elde edilmiştir. Özata ve 

Kapar (2017) yemlerde Ca değerinin % 0.23, Arslan ve Çakmakçı (2011) ise % 0.25-0.76 arasında değiştiğini 

bildirmişlerdir. Elde edilen bulgular, araştırmacıların bulgularıyla uyum göstermektedir. 

 Araştırmada; ekim zamanı ve çeşitlerin Mg oranı üzerindeki etkisi, istatistiksel olarak önemsiz 

bulunmuştur. Ekim zamanı bakımından Mg oranına ait ortalamalar % 0.13-0.16 arasında değişmiştir (Çizelge 4). 

İnteraksiyonun etkisi önemli bulunmuştur. En yüksek Mg oranı 30B74 çeşidinin beşinci ekim zamanından, en 

düşük değerler ise Burak çeşidinin beşinci ile 30B74 çeşidinin altıncı ekim zamanlarından elde edilmiştir. Yapılan 

bir çalışmada Mg oranının % 0.14-0.51 (Eğritaş ve Aşcı 2015) arasında değiştiği bildirilmiştir. Bu sonuç mevcut 

bulgular ile benzerlik göstermektedir. 

P ve K Oranları (%) 

Nükleik asitlerin yapısına katılan ve yem kalitesinin değerlendirilmesinde önemli bir kriter olan fosfor, 

hayvanlarda büyüme, üreme ve süt sentezi gibi biyolojik aktivitelerin gerçekleşmesinde etkisi oldukça önemlidir. 

Hayvan rasyonlarında fosfor içeriğinin genellikle kuru maddede % 0.25-0.50 arasında olması istenmektedir. 

Araştırmada sadece çeşitlerin fosfor (P) oranını istatistiksel olarak önemli düzeyde etkilediği görülmektedir 

(P≤0,05). Burak çeşidinin fosfor oranı ortalaması, 30B74 çeşidinin fosfor oranı ortalamasından daha yüksek tespit 

edilmiştir (Çizelge 5). 
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Çizelge 5. Silajlık mısır çeşitlerine ait P ve K oranları 

Ekim Zamanı 

P Oranı (%) K Oranı (%) 

30B74 Burak Ortalama 30B74 Burak Ortalama 

1. Ekim 0.35 0.34 0.34 2.59 2.49 2.54 

2. Ekim 0.35 0.37 0.36 2.63 2.87 2.75 

3. Ekim 0.33 0.35 0.34 2.33 2.62 2.47 

4. Ekim 0.32 0.34 0.33 2.41 2.61 2.51 

5. Ekim 0.34 0.37 0.35 2.13 2.80 2.47 

6. Ekim 0.35 0.37 0.36 2.66 2.15 2.41 

Ortalama 0.34 B* 0.36 A 0.35 2.46 2.59 2.52 

LSD (0.05) Çeşit: 0.01, Zaman: öd, ÇxZ: öd Çeşit: öd, Zaman: öd, ÇxZ: 0.7 

*:P≤0.05, öd: önemli değil 

 

Hayvan rasyonlarında potasyum içeriğinin % 1.70-3.00 olması yem kalitesi açısından idealdir. Hayvanlarda 

potasyum eksikliği kalp yetmezliğine, bağırsak florasının bozulmasına, solunumda güçlük çekilmesine, kas ve 

ayaklarda zayıflamaya yol açmaktadır (Anonim, 2021). Potasyum oranına ekim zamanı ve çeşitlerin etkisi 

istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (Çizelge 5). Ekim zamanı ortalamaları bakımından potasyum oranları % 

2.41-2.75 arasında değişmiştir. İntraksiyon önemli bulunmuştur. En yüksek K oranı Burak çeşidinin ikinci ekim 

zamanından, en düşük K oranı ise Burak çeşidinin altıncı ile 30B74 çeşidinin beşinci ekim zamanından elde 

edilmiştir. Seydoşoğlu (2018), silajlık mısırda kalite özelliklerini araştırdığı çalışmasında potasyum oranının % 

1.63-2.01 arasında değiştiğini bildirmiştir. Araştırmada potasyum oranı ile ilgili olarak elde edilen bulgular, 

araştırmacının elde ettiği bulgulardan daha yüksek çıkmıştır. Bu artışın çeşit ve çevresel faktörlerden 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

 

Sonuç 

Araştırmada incelenen özellikler açısından P oranının çeşitler üzerinde, HP, ADF ve SKM oranlarının ekim 

zamanları üzerinde, çeşit x ekim zamanı interaksiyonun ise ADF, NDF, SKM, KMT, NYD, Ca, Mg ve K üzerinde 

istatistiksel olarak önemli etkisinin olduğu görülmüştür. En yüksek ham protein oranı üçüncü, dördüncü ve beşinci 

ekim zamanlarından elde edilmiştir. En düşük ADF oranı ve en yüksek SKM oranı ikinci, üçüncü ve beşinci ekim 

zamanlarından elde edilmiştir. Mevcut bir yıllık çalışma sonuçlarına bakıldığında üçüncü ekim zamanının ham 

protein, ADF ve SKM oranları için en ideal değeri veren ortak ekim zamanı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 

mevcut kalite özelikleri açısından üçüncü ekim zamanı yani Mayıs ayının ilk yarısının Bingöl koşullarında silajlık 

mısır yetiştiriciliği için ideal ekim zamanı olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Teşekkür 

Bu araştırma; Bingöl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından (Proje No: 

BAP GMYO.2016.00.001) desteklenmiştir. 
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