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ÖNSÖZ 

Sürdürülebilirlik, üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken 

insanlığın yaşamının daimi kılınabilmesidir. Başka bir ifade ile 

sürdürülebilirlik, kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin 

ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilmemizdir. Dünya nüfusun 

hızlı artmasına paralel olarak artan tarım ürünleri ihtiyacı, birim 

alandan daha fazla ürün alma gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Bu 

gereksinim yoğun kimyasal girdi uygulamalarıyla verimde artış 

sağlanarak karşılanmaya çalışılmıştır. Ancak tarımsal faaliyetlerde 

gereğinden fazla kullanılan girdilerin, insan sağlığı ve çevre 

üzerindeki olumsuz etkileri zamanla artan oranda hissedilmeye 

başlanmıştır. Bunun sonucu olarak, sadece verim artışını değil, aynı 

zamanda insan sağlığını ve çevreyi korumayı esas alan sürdürülebilir 

tarım sistemleri önem kazanmıştır. Sürdürülebilir tarım, uzun 

dönemde doğal kaynakların korunmasının yanı sıra çevreye zarar 

vermeyen tarımsal teknolojilerin kullanıldığı bir tarımsal yapının 

oluşturulmasıdır. 

Hazırlanmış olan mevcut kitap ile “Ziraat Çalışmaları ve Çiftlik 

Hayvanlarında İleri Biyoteknolojik Uygulamalar”da yapılan bazı 

güncel çalışmalar bir araya getirilerek, bu alanda bir kaynak 

oluşturmak, böylece bilime ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı 

sağlamak amaçlanmıştır. 

 
     Doç. Dr. Hakan İNCİ 

                      Kasım 2020 
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GİRİŞ 

Herbivorların sindirim sistemi (ruminantlar ve tek midelilerde) 

bakteriler, arkea, protozoa, virüsler ve zorunlu anaerobik gut 

funguslardan (bundan böyle AGF olarak anılacaktır) oluşan kompleks 

bir mikrobiyom içerir. Bu mikrobiyom içerisindeki AGF, doğada 

yenilenebilir enerji kaynağı olarak bulunan lignoselülozik 

biyokütlenin sindirilmesinde rol oynayan, genellikle herbivor 

hayvanların, son çalışmalarla deniz hayvanları ve sürüngenlerin de 

sindirim sisteminde bulundukları belirlenen, ender canlılardır 

(Gruninger ve ark., 2014; Edwards ve ark., 2017; Picard, 2017). 

Dinamik ve kompleks bir ekosistemde mikrobiyal populasyonu 

oluşturan tek bir mikoorganizma grubunun rolünü belirlemek oldukça 

zordur (Kamra, 2005). Ancak bu mikroorganizmalar hakkındaki 

bilgilerimiz, birçok in vitro çalışma ile her geçen gün artmaktadır. 

AGF herbivorlarının sindirim sistemindeki en etkili lif sindirici 

mikroorganizmalardır. Bu özellik onların bitki yapısal (selüloz, 

hemiselüloz, pektin ve lignin) engellerinin içine girme yeteneği ile 

ilişkili olan mekanik ve enzimatik aktivitelerinden kaynaklanmaktadır 

(Orpin, 1975; Ho ve ark., 1988; Lee ve ark., 1999). Hif, rizoid veya 

appressorium benzeri yapılar mekanik parçalanmaya yol açarken, 

salgıladıkları geniş enzim dizileri serbestçe veya selülozomlar olarak 

adlandırılan yüksek verimli çoklu enzim kompleksleri enzimatik 

yıkıma neden olur (Ljungdahl, 2008 ; Haitjema ve ark., 2017; Henske 

ve ark., 2017). Bu enzimler arasında farklı glikozit hidrolazlar, 

polisakarit liyazlar ve karbonhidrat esterazlar bulunur (Haitjema ve 
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ark., 2017; Henske ve ark., 2017; Hooker ve ark., 2019; Dollhofer ve 

ark., 2019). Bu özellikleri, yaşam döngülerinin vejetatif, hareketli ve 

doğal çevreleri dışında hayatta kalmalarını sağlayan aerotolerant 

dirençli formlarının oluşmasını destekler (Davies ve ark., 1993; 

Brookman ve ark., 2000). 

Mantar krallığında, Neocallimastigomycota (Hibbett ve ark., 2007) 

bugüne kadar belirlenen tek zorunlu anaerobik gut funguslardır 

(Vinzelj ve ark., 2020). Başlangıçta bu filumun üyelerinin atipik 

morfolojisi ve fizyolojisi bazı taksonomik belirsizliklere neden 

olmuştur. 1910 gibi erken bir tarihte bildirilmelerine rağmen AGF’lar, 

Protozoa (Liebetanz, 1910), Phycomycetes (Orpin, 1977) ve 

Chytridiomycetes (Barr, 1980; Barr, 1988) farklı sınıflandırmalar 

yapılmıştır. 1975 yılında Orpin tarafından fungus olarak tanınmasını 

izleyen ilk 40 yıl boyunca, Neocallimastigomycota filum'da yalnızca 

altı cins AGF sınıflandırılmıştır (Anaeromyces, Caecomyces, 

Cyllamyces, Neocallimastix, Orpinomyces, ve Piromyces). Buna 

karşılık son 5 yıl içerisinde 12 yeni AGF cinsi tanımlanmıştır: 

Buwchfawromyces eastonii (Callaghan ve ark., 2015; Koetschan ve 

ark., 2014), Oontomyces anksri (Dagar ve ark., 2015) ve daha önceden 

Orpinomyces sp. C1A olarak bilinen Pecoramyces ruminantium 

(Youssef ve ark., 2013; Hanafy ve ark., 2017),  Feramyces austinii 

(Hanafy ve ark., 2018), Liebetanzomyces polymorphus (Joshi ve ark., 

2018), Ghazallomyces constrictus (Hanafy ve ark., 2019), 

Aklioshbomyces papillarum (Hanafy ve ark., 2019), Agriosomyces 

longus (Hanafy ve ark., 2019), Capellomyces foraminis ve 
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Capellomyces elongatus (Hanafy ve ark., 2019), Joblinomyces 

apicalis (Hanafy ve ark., 2019),  Khoyollomyces ramosus (Hanafy ve 

ark., 2019) ve Tahromyces munnarensis (Hanafy ve ark., 2019). Son 

tanımlanan cins ve tür örneklerinin birçoğunda, rRNA lokusundaki 

internal transcribed spacer 1 (ITS1) ve büyük ribozomal alt ünite (28S 

rRNA D1-D2 alanları) bölgelerine dayanan filogenetik analizler etkili 

olmuştur, moleküler veriler AGF'de cins ve tür seviyesi 

tanımlanmasında giderek daha önemli bir rol oynamaktadır (Griffith 

ve ark., 2010; Liggenstoffer ve ark., 2010). Şöyle ki DNA barkodlama 

verilerinin miktarındaki artış (çoğunlukla ITS1 ve ITS2'ye dayanarak), 

hem saf kültürlerden hem de çevresel DNA dizileme çalışmalarından 

dolayı, mevcut 18 cinsin AGF çeşitliliğinin sadece bir alt kümesini 

temsil ettiğini ortaya çıkarmıştır (Callaghan ve ark., 2015; Wang ve 

ark., 2017).  

Geçtiğimiz yıllarda, küresel düzeydeki AGF çeşitliliğini 

değerlendirmek için internal transcribed spacer (ITS) dizilerini 

kullanan birçok kültürden bağımsız çeşitlilik araştırmaları yapılmıştır 

(Liggenstoffer ve ark., 2010; Nicholson ve ark., 2010; Kittelmann ve 

ark., 2012). Bu çalışmalar, Neocallimastigomycota çeşitliliğinin 

kapsamının, kültür temelli yaklaşımlara dayanarak elde edilenden 

daha geniş olduğunu ortaya koymaktadır. Sayısal olarak ifade edilecek 

olursak en az 35 farklı cinsin ve 274 türe eşdeğer AGF taksonunun 

varlığının ortaya çıkartılması öngörülmektedir (Kittelmann ve ark., 

2012; Koetschan ve ark., 2014; Paul ve ark., 2018). Dahası, hem 

kültür temelli hem de kültürden bağımsız çalışmalar AGF 
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topluluklarının geniş bir yelpazedeki hayvan türlerinde 

bulunabileceğini göstermiş olsa da, bu tür çalışmalar doğadaki küresel 

AGF çeşitliliğini hala tam olarak yansıtmamaktadır. Yapılan 

araştırmaların büyük çoğunluğunda, evcil otoburlardan alınan 

örneklerden faydalanılmıştır, AGF türlerini vahşi otoburlardan izole 

etme çabaları oldukça nadirdir (Nagpal ve ark., 2011; Paul ve ark., 

2010; Hanafy ve ark., 2018). Ayrıca, bu tür çalışmalardan elde edilen 

izolatlar genellikle morfolojik olarak tarif edilmiş, ancak nadiren 

moleküler olarak tamamen karakterize edilerek kültürlenmiştir.  

Bu bölümün amacı, AGF’ların genel özellikleri, yaşam döngüleri, 

taksonomik pozisyonları, cins ve tür düzeyindeki morfolojik 

özellikleri ile birlikte bu canlılarının diğer özelliklerini tartışmak ve 

mümkün olduğunca yakın zamanda yayınlanan araştırmalardan 

kaynaklanan kavram ve bilgileri tanıtmaktır. 

Morfolojileri 

AGF’ların cins’leri, zoosporlarındaki kamçı sayısına, tallus 

morfolojilerine (monosentrik veya polisentrik) ve rizoid tiplerine 

(filamentli veya küresel) göre karakterize edilirken, türler ince 

mikroskobik yapılarına ve son zamanlarda moleküler özelliklerine 

göre tanımlanmaktadır (Bowman ve ark., 1992; Ho ve Barr 1995; 

Ozkose ve ark., 2001). Işık mikroskobu, anaerobik fungusların cins 

düzeyinde tanımlanabilmesi için yeterli görürse de morfolojik 

özellikleri kültür koşulları ile farklılık gösterebilmektedir (Heath, 

1988; Orpin, 1994). Yapısal özelliklerin besiyerlerinde kullanılan 
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karbon kaynağı, kültürün yaşı ve kullanılan metoda bağlı olarak 

değişebileceği de bildirilmiştir (Barr ve ark., 1995). AGF’lar 

morfolojik özellikleri yönünden benzer akrabaları olan 

Chytridiomycota üyelerine benzerken, ayırt edici en belirgin 

özellikleri anaerobik fizyolojileri ve sporlarındaki kamçılarıdır (James 

ve ark., 2006; Hibbett ve ark., 2007). Ayrıca, son zamanlarda genetik 

analizlerden elde edilen veriler Neocallimastigomycota'nın 

Chytridiomycota’dan belirgin bir şekilde ayrıldığını göstermektedir 

(Fliegerova ve ark., 2004; James ve ark., 2006; Powell ve Letcher, 

2012). Chytridiomycota'da olduğu gibi çok hücreli formları gerçek hif 

organizasyonundan yoksundurlar. Çoğu mantar soyundan farklı 

olarak, bu filumun üyeleri, hayvanlarla ilişkili yaşam tarzlarının bir 

sonucu olarak oldukça yüksek optimal büyüme sıcaklıklarına (39-41 

oC) sahiptirler (Lowe ve ark., 1987b; Trinci ve ark., 1988). 

AGF’ların zoosporları ya tek kamçılı (<4 kamçı) ya da çok kamçılı 

(≥4 kamçı) şekildedir. Tek kamçılı cinslerin çok kamçılı cinslere göre 

kamçı sayısı yönünden daha baskın oldukları bilinse de bazen tek 

kamçılı türlerde 2 veya 4 kamçılı zoosporlara da rastlanmaktadır (Ho 

ve ark., 2000). Çok kamçılı türler de zoosporlar her zaman 4 den fazla 

kamçıya sahiptirler. Kist oluşturma sırasında bu kamçılar eş zamanlı 

olarak zoospordan ayrılmadığı görülür. Bazen çok kamçılı 

zoosporların kamçıları bir araya gelebilir ve tek kamçılı gibi görüntü 

verebilirler. Bu açıdan zoospor kamçı sayıları dikkatle incelenmelidir. 

Zoosporların boyutları değişmekle birlikte genellikle, tek kamçılı 
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zoosporlar (4-11µm) çok kamçılı zoosporlardan (7-22 µm) daha 

küçüktür (Ho ve ark., 2000). 

AGF’lar tallus gelişim süreci yönünden monosentrik veya 

polisentriktir.  Monosentrik funguslar çoğunlukla tek bir sporangium 

(spor kesesi) görülürken polisentrik funguslar birden fazla spor kesesi 

gözlemlenir (Ho ve ark., 2000). Bazı monosentrik türler (Piromyces 

spp. ve Caecomyces communis) iki veya üç sporangia oluşturabilir. Bu 

monosentrik-multisporangium çok yaygın değildir ve genellikle 

sporangiadan yalnızca bir tanesinden zoospor oluşur veya hiç oluşmaz 

(Ho ve ark., 2000). 

AGF’larda spor keseleri, küresel, elipsoidal, geniş elipsoidal, oval, 

geniş oval veya pyriform, bazen köşeli, tübüler veya düzensiz şekilde 

görülürken boyut olarak 8,5-170 µm çapında veya 10-100 µm 

uzunluğundadırlar. Işık mikroskobu kullanılarak görülebilen bu 

karakterler pleomorfik (çok değişken) olma eğilimindedir, kültür 

koşullarına, özellikle de karbon kaynağına göre değişirler.  

AGF’ları birbirinden ayıran temel özellikler bir diğeri de rizoid 

yapılarıdır. AGF’ların rizoid yapıları filamentli veya küresel şekildedir 

(Theodorou, 1996; Ozkose ve ark., 2001). Tıpkı tek kamçılıların çok 

kamçılılara baskın olması gibi filamentliler küresel olanlara oranla 

daha baskındır. Polisentrik funguslar bitki parçalarını 

rizomiselyumları ile sıkı bir şekilde sararken, monosentrik funguslar 

daha kolay yayılarak bitki hücre duvarını kolonize ederler (Borneman 

ve ark., 1989; Comlekcioglu ve ark., 2010). Monosentrik fungusların 
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rizomiselyumları polisentriklerin aksine substrat yüzeyinde nadiren 

görülmektedir (Webb ve Theodorou, 1988; Comlekcioglu ve ark., 

2010). 

Yaşam Döngüleri 

AGF, zoosporları, spor keseleri, tallus ve rizoid yapıları türlerin çoğu 

için belgelenmesine rağmen, bunların tüm yaşam döngüleri henüz tam 

olarak aydınlatılamamıştır. Şimdiye kadar tanımlanan 18 AGF 

cinsinin sadece üçünün (Neocallimastix sp., Caecomyces equi ve 

Cyllamyces aberensis) yaşam döngülerinin detayları açıklanmıştır 

(Bauchop 1981; Gold ve ark. 1988; Ozkose ve ark., 2001). 

Neocallimastix sp. üzerine yapılan çalışmalarda, yaşam döngüsünün 

yaklaşık 23-32 saat sürdüğü belirlenirken, Cyllamyces aberensis'te bu 

sürenin 18-24 saate aralığında değiştiği belirlenmiştir (Lowe ve ark. 

1987b; Ozkose ve ark. 2001). Anaerobik funguslar yakın akrabaları 

olan aerobik kitrid funguslara benzer kompleks bir yaşam döngüsüne 

sahiptirler. Anaerobik fungusların yaşam döngüsü hareketli zoospor, 

hareketsiz vejetatif ve aerotolerant dediğimiz ve hakkında en az 

bilgiye sahip olduğumuz evrelerin birbirini takip etmesi şeklindedir 

(Brookman ve ark., 2000; Dollhofer ve ark., 2015). AGF’lar, 

sporangiadaki kamçılı zoosporların eşeysiz üremesi yoluyla çoğalırlar 

(Heath ve ark., 1986), bugüne kadar hiçbir eşeyli üreme yaşam evresi 

rapor edilmemiştir.   
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Zoosporlar posterior kısımlarında tek kamçılı veya çok kamçılı 

olabilir ve temel olarak rumene giren yem alımına bir yanıt olarak 

salınırak takip eden 30-60 dakika içerisinde en yoğun hallerine 

ulaşırlar (Orpin ve Joblin, 1997). AGF zoosporlarının farklılaşması ve 

olgunlaşması, alınan bitki materyalinden salınan, haem, hemin vb 

porfirinler tarafından sporangianın indüklenmesiyle meydana geldiği 

düşünmektedir (Orpin ve Greenwood, 1986). Hareketli zoosporlar 

bitki materyalini, çözünebilir şekerlere ve/veya fenolik asitlere 

kemotaktik tepkiler yoluyla kolonize ederek gerçekleştirirler (Wubah 

ve Kim, 1996). AGF zoosporlar çözünebilir şekerlere karşı yüksek 

duyarlılıktadırlar. Bu da taze alınan besin maddelerinin diğer rumen 

mikroorganizmalarından önce veya aynı zamanda, hızlı bir şekilde 

kolonize edildiği anlamına gelir (Edwards ve ark., 2008). Zoosporlar 

besin maddesine kamçıların bulunduğu kutuptan tutunurlar (Munn ve 

ark., 1981). Besin maddesine tutunmayı takiben, zoosporlar, bir kist 

oluşturmak için kamçılarından kurtulurlar (Orpin, 1975). Kist 

oluşumu ve çimlenmesi, hücre duvarının kalınlaşmasını ve kamçıları 

oluşturan bölgenin tam tersi polar ucunda bir germ tüpünün 

üretilmesini içerir (Orpin, 1975, 1994). Kist gelişimi, AGF’un 

monosentrik veya polisentrik olmasına bağlı olarak değişir. Oluşan bu 

kistler bitki hücre duvarlarını yıkarak rizoidleri geliştirirler.  

Rizoidlerin gelişimiyle birlikte vejetatif büyüme dönemi başlar. Bu 

dönemle birlikte çekirdeğin (nukleus) nükleer bölünmesiyle spor 

kesesinde çok sayıda zoospor görülür.  Yaşam döngülerinin 14-16 

saatinde rizoidler misel oluşturmaya başlarlar ve bu sırada spor kesesi 

oldukça gelişmiş durumdadır (Munn, 1994). 
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Monosentrik funguslarda endojen ve ekzojen olmak üzere iki farklı 

zoospor kesesi gelişimi görülmektedir. Nükleus çimlenen zoospor 

içerisinde kalır ve bu zoospordan spor kesesi meydana gelirse 

endojen, nükleus zoospor dışına bir tüp veya rizomiselyum içerisinde 

göç eder ve orada spor kesesi meydana getirirse ekzojen gelişim adı 

verilmektedir (Barr ve ark., 1989). Hem endojen hemde ekzojen 

gelişmede her tallus bir tane spor kesesi içerirken sadece spor 

keseninde nükleus vardır. Polisentriklerde ise genetiksel materyal kist 

oluşturmuş zoosporun dışına yani rizoidlere göç eder ve nükleer 

bölünmeyle her bir birey için fungusun değişik bölgelerinde birkaç 

tane spor kesesi şekillenir (Barr ve ark., 1989).  

Polisentrik funguslar, monosentrik funguslardan farklı olarak, teoride 

sonsuz bir yaşam döngüsüne sahiptir ve yaşamaya devam etmek için 

zoospor salınımına bağlı değildirler. Büyüme modelleri yüksek 

funguslara benzer ve fungal büyüme hiflerle olur. Spor kesesindeki 

genetik materyal nükleer bölünmeyle çoğalır ve kese boynundan 

geçerek miseller içerisinde yerleşir ve bu noktalarda yeni spor keseleri 

oluştururlar (Ho ve ark., 1991). Bununla beraber polisentrik 

fungusların spor keseleri hifler arasında gelişirse interkalari, hiflerin 

uç noktasında gelişirse terminal spor kesesi olarak isimlendirilir (Ho 

ve ark., 1994). Zoosporlar seyrek olarak üretilir ya da zoosporogenez 

(zoospor salınımı) yoktur (Philips, 1989).  

Rumen fungusları ile ilgili en önemli fakat en az bilinen hayat safhası 

ise oksijene dayanıklı dinlenme safhasıdır (Gordon ve Phillips, 1998). 

Anaerobik funguslar hayvan dışkısında yaklaşık bir yıl kaldığı ve yeni 
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doğan yavrulara salya ile bulaştığı bulunmuştur (McGranaghan ve 

ark., 1999; Davies ve ark., 1993). Milne ve ark. (1989), alternatif 

safhada oluşan dirençli yapının dışkının kuruması ile meydana 

geldiğini ileri sürerken Wubah ve ark. (1991) ise bu yapının dışkı 

kurumadan önce meydana geldiğini önermişlerdir. Varsayılan 

aerotolerant hayatta kalma yapılar henüz keşfedilmemiş olsa da 

ruminant ve tek mideli herbivorların doğada kurumuş dışkılarından 

anaerobik fungus izolasyonunun yapılması bu safhanın varlığını 

göstermektedir ve bu yapıların oluşumu için hala birçok soru 

çözülmeyi beklemektedir (Callaghan ve ark., 2015). 

Habitatları  

Neocallimastigomycota, lignoselülozik yemlerin biyolojik yıkımında 

önemli bir rol oynadıkları çeşitli herbivor hayvanların (inekler, 

keçiler, koyun, atlar, bufalolar, filler, develer, gergedan gibi) yanı sıra 

deniz hayvanları, fareler ve hatta sürüngenlerin dışkısında ve sindirim 

sistemlerinde bulunduğunu gösteren, izolasyon ve kültürden bağımsız 

teknikler aracılığıyla yapılmış çalışmalar bulunmaktadır (Mackie ve 

ark., 2004; Scupham ve ark., 2006; Liggenstoffer ve ark., 2010; 

Gruninger ve ark., 2014; Ivarsson ve ark. 2016; Edwards ve ark. 2017; 

Picard 2017). Son araştırmalar ayrıca AGF çeşitliliğinin sadece farklı 

hayvan konakçılar arasında değişmediğini, aynı hayvanın sindirim 

sistemi boyunca bile değiştiğini öne sürmüştür (Mura ve ark., 2019). 

Şimdiye kadar belirlenmiş olan tüm Neocallimastigomycota izolatları, 

temel anlamda hayvanların sindirim sistemlerinden elde edildiğinden, 

genellikle zorunlu sindirim sistemi sakinleri olarak kabul edilmeleri 
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doğaldır. Bununla beraber son onbeş yıldır farklı habitatlardaki 

örneğin deniz ve göl sedimanların da yapılan çevresel araştırılmalarda  

Neocallimastigomycota'ya ait gen dizilimleri rapor edilmiştir 

(Lockhart ve ark., 2006; Mohamed ve ark., 2011; McDonald ve ark., 

2012; Wurzbacher ve ark., 2016; Picard, 2017). Yine de, bu çalışmalar 

sadece kültürden bağımsız, dizi tabanlı analizlere dayanmaktadır; 

AGF'ların sindirim sistemi ve dışkı dışındaki habitatlardan başarılı bir 

şekilde izole edilmesi henüz gerçekleşmediğinden bu organizmaların 

yaşam alanının herbivorların sindirim sistemi olarak kabul edilmesi 

söz konusudur.  

Orpin’nin (1975) Britanya'daki koyun rumeninden ilk saf AGF 

kültürünü izole ettiğinden bu yana, AGF’ların konakçı ile çakışan 

çoğrafi dağılımlara sahip oldukları ve tüm kıtalarda bulundukları 

görülmüştür. Orpinomyces, Caecomyces, Neocallimastix, Piromyces 

vb. gibi AGF cinslerin birçoğu herbivorlarda genel yayılış gösterirken, 

bazı cinslerin konakçı hayvana özgün olabileceği düşünülmektedir 

(Paul ve ark., 2018). Örneğin Oontomyces cinsinin deveye özgü bir 

cins olduğu bildirilmiştir (Dagar ve ark., 2015). Bununla birlikte bazı 

kültüre alınamayan cinslerin de eşek, kanguru ve Amerikan bizonu 

gibi konakçılara özgü olduğu vurgulanmıştır (Paul ve ark., 2018). 

Benzer şekilde, yakın zamanda tanımlanmış olan Pecoramyces ve 

Feramyces cinslerin belirli bir hayvan grubu ile sınırlandırılmıştır 

(Hanafy ve ark., 2018a). Dikkat çeken nokta ise daha önce rutin olarak 

örneklendirilmiş evcil herbivorlarda bile kültürlenmemiş örneklerin 
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hala mevcut olmasıdır. Bu açıdan konakçıya özgün AGF tabiri için 

henüz daha erken olduğu söylenebilir.  

Metabolizmaları 

AGF’lar, glikoz, selobiyoz, fruktoz, maltoz, sükroz ve ksiloz dahil 

olmak üzere çok sayıda poli-, oligo- ve monosakkariti kullanarak 

anaerobik fermantasyonu ile enerji elde ederler (Trinci ve ark. 1994). 

Bu ökaryotik mikroorganizmalar mitokondriden yoksundur, bunun 

yerine bunlarda ATP üreten organel olarak ‘‘hidrojenozomlar’’ 

bulunur (Yarlett ve ark., 1986; Müller, 1993). AGF’lar 

hidrojenozomlarında prokaryotik tipte karışık asit fermantasyon 

yolunu kullanırlar (Boxma ve ark., 2004). Glikoz EMP (Embden-

Meyerhof-Parnas) yolu ya da "fruktoz-1,6-bisfosfat yolu"  ile pürüvat 

üzerinden laktata kadar parçalanır. Bu fungal hidrojenozomlar ATP’ye 

ilaveten farklı metabolitlerde üretirler (Marvin-Sikkema ve ark., 1990; 

Akhmanova ve ark., 1999). AGF’lar tarafından üretilen metabolitle-

rinin oranı substrat veya suşa bağlı olarak değişmektedir. Saf olarak 

kültürlenmiş AGF türlerinin başlıca fermantasyon ürünleri, hidrojen, 

karbon dioksit, format, asetat ve laktat, süksinat ve normalde daha az 

miktarlarda üretilen etanoldür. Rumen bakteriyel metabolizmasının 

başlıca fermantasyon ürünleri olan propiyonat ve bütirat, AGF’lar 

tarafından üretilmez. Cheng ve ark. (2013) ilk kez α-ketoglutaratın 

aynı zamanda anaerobik mantarların önemli bir fermantasyon ürünü 

olduğunu göstermişlerdir. AGF’ların sitozolünde laktat, süksinat, α-

ketoglutarat ve etanol üretilirken, hidrojenozomda hidrojen, karbon 

dioksit ve asetat üretilir (Kwon ve ark., 2009; Cheng ve ark., 2013). 
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Format hem sitosol hem de hidrojenozomda üretilen tek üründür. 

Majör fermantasyon ürünlerine ek olarak, birçok mantar, savunma, 

sinyalizasyon ve stres yanıtı gibi çeşitli rollerde varsayılan 

fonksiyonlara sahip olan ikincil metabolitler olarak adlandırılan 

moleküller üretir (Keller ve ark., 2005). Bugüne kadar, anaerobik 

mantarlar tarafından üretilen ikincil metabolitleri karakterize eden bir 

çalışma yoktur. 

Fibrolitik Enzimleri ve Potansiyelleri 

Anaerobik gut funguslar, yüksek spesifik aktiviteye sahip çok çeşitli 

fibrolitik enzimler üretme yeteneklerinden dolayı, lignoselülozik 

biyokütleden biyoyakıt üretimi de dahil olmak üzere çeşitli endistriyel 

uygulamalar da (farmasötik, gıda, yem, içecek, deterjan, deri işleme, 

kağıt ve kağıt hamuru) kullanım potansiyeline sahiptirler. Bu da onları 

küresel ve yerel ölçekte birçok zorluğun üstesinden gelebilme 

potansiyeline sahip ender mikroorganizmalardan yapmaktadır. 

Şimdiye kadar tamamlanmış olan AGF genomları (Piromyces sp. E2-

Genom ID: 54832, Pecoramyces ruminatium-Genom ID: 54799, 

Neocallimastix californiae-Genom ID: 54271, Piromyces finnis-

Genom ID: 54268 ve Anaeromyces robustus-Genom ID: 54266),  gen 

genişlemeleri ve yatay gen transfer olayları ile şekillenen çok geniş ve 

zengin bir karbonhidrat parçalayıcı enzim repertuarına sahip 

olduklarını göstermiştir (Youssef ve ark., 2013; Gruninger ve ark., 

2014; Garcia-Vallv´e ve ark., 2000; Murphy ve ark., 2019; Wang ve 

ark., 2019). Örneğin hayvan beslemesi açısından, AGF’lerin koyun 

rumeninden çıkarılması, saman sindirimini %53.8'den % 44.6'ya 
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düşürdü; bu işlem tekrar tersine çevrildiğinde yeniden sindirim 

kapasitesinin arttığı bildirilirken (Calderon-Cortes ve ark., 1989), kuru 

maddenin (DM) in vivo sindirilebilirliğinin, AGF’lerin varlığında 

veya yokluğunda % 3-8 oranında arttığı veya azaldığı bildirilmiştir 

(Gordon ve Phillips, 1998). Bu nedenle, ruminantlarda AGF’lerin 

sayısını veya aktivitesini artırarak, düşük kaliteli yemlerin 

sindirilebilirliğini arttırmak için çok sayıda çalışma yapılmıştır (Akyol 

ve ark, 2009; ve ark., 2010). Diğer taraftan AGF'ların birkaç enzimi 

biyoteknolojik metodlar kullanılarak bakteri ve mayada başarıyla 

üretilmiştir. Anaerobik fungus olan Piromyces sp E2'den eksprese 

olan ve hücre dışına salınan beş farklı sakkarolitik enzimi (bglA, 

cel48A, celpin, xylA ve xylB) Saccharomyces cerevisiae'de 

klonlanarak başarılı bir şekilde üretilmesi sağlanmıştır (Akyol ve ark, 

2009; O’Malley ve ark., 2012). Diğer mantarlar gibi, AGF larda 

biyokütleyi çözülebilir şekerler halinde depolimerize etmek için hücre 

dışı ortamlarına biyokütle parçalayıcı enzimler salgılar. Aerobik 

fungusların aksine AGF’ler selülozom delinen yapıları oluştururlar. 

AGF’ler şu anda hücre dışı selülozomları oluşturduğu bilinen tek 

fungus türüdür (Hooker ve ark., 2019). Benzer enzim kompleksleri 

daha önce selülolitik bakterilerde bildirilmiştir, ancak AGF'nin 

selülozomları ökaryotlar arasında benzersizdir bu da onları 

biyomühendislik için çekici hale getirmektedir (Gilmore ve ark., 

2015). Şöyleki AGF’lar birçok benzersiz enzim üretirler; GH36 α-

galaktosidaz (EC 3.2.1.22); GH 78 α- 1-rhamnosidaz (EC 

3.2.1.40); GH48 1,4 β-selülohidrolaz; GH26 1,4 β-endoglukanaz (EC 

3.2.1.4); CE6 asetiloksilan esteraz (EC 3.1.1.72); GH8 endo 1,4 β-

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/alpha-galactosidase
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/alpha-galactosidase
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ksilozidaz (EC 3.2.1.8); GH32 β-fruktofuranosidaz (EC3.2.1.26); ve 

GH8 kitosanaz (EC 3.2.1.132) gibi (Lange ve ark., 2019). Bununla 

birlikte rumen funguslarının sentezlediği selülaz ve ksilanaz 

enzimlerinin endüstride geniş ölçüde kullanılan Trichoderma reesei 

(Wood ve ark., 1986), Aspergillus oryzae ve Saccharomyces cerevisae 

(Lee ve ark., 1999) enzimlerinden daha yüksek aktiviteye sahip 

olduğu görülmüştür. Buna göre rumen fungusları tarafından üretilen 

selülaz ve ksilanaz enzimleri bilinen en aktif fibrolitik enzimleri 

oluşturmaktadır (Trinci ve ark., 1994). Anaerobik mantarların ürettiği 

ksilanazlar (xynA) Orpinomyces sp. PC-2 suşunun, ekmekçilik 

endüstrisinde, ksilan içeren tam buğday unu işlenmesi için 

uygulanabilirliklerini kuvvetle ortaya koyan spesifik etkinliklerde 

üstün olduğu gösterilmiştir (Passarinho ve ark., 2019). AGF’ler 

metanojenler ile yapılan ko-kültürlerinde selülolitik özellikleri 

sayesinde biyogaz üretimini artırdıkları görülmüştür (Swift ve ark., 

2019). 

İzolasyonları ve Kültüre Alınmaları 

Anaerobik fungusların kültüre alınmalarında kullanılan birçok 

anaerobik teknik ve besiyerleri Hungate (1969), Bryant (1972), Joblin 

(1981) ve Theodorou ve ark. (1993)’larının kullandıkları tekniklere 

dayanmaktadır. AGF’ların izolasyonlarının, kültürlenmelerinin, 

depolanmalarının ve diğer süreçlerde kullanılabilmelerinin en önemli 

noktası ise habitatlarının in vitro şartlarda sağlanmasına bağlıdır. Bu 

açıdan çalışmalarda değişiklikler içerse de in vitro şartların 

sağlanmasında görevli anaerobik besiyerlerini oluşturan altı temel 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/invertase
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/chitosanase
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bileşen bulunmaktadır. Bunlarda ilki fosfat veya bikarbonat 

(NaHCO3) tampon çözeltileridir, bu çözeltiler besiyerinin pH’sı için 

gereklidir (pH 6.5-6.8). İkincisi indirgeyici maddeler (L-sistein HCl 

ve/veya Na2S) ve redoks indikatörü yani oksitlenmeyi kontrol eden 

resazurindir.  Üçüncüsü maya özütü, pepton, tripton veya 

saflaştırılmış ve otoklavlanmış rumen sıvı (Orpin, 1975) gibi besin 

açısından zengin en az bir kaynak. Dördüncüsü mineral maddeler; 

NaCl, MgSO4, CaCl2 ve hemin. Beşincisi değişken takviye 

karışımları; vitamin çözeltisi  (biyotin, piridoksin, riboflavin, tiamin 

gibi), eser elementler çözeltisi (demir, kobalt, molibden, selenyum, 

kalsiyum, magnezyum, çinko, bakır, manganez, bor gibi) ve uçucu 

yağ asidleri (VFA) (asetik asit, izo-butirik asit). Bu takviyelerin 

ilavesi ile zoosporların büyümesini ve çimlenmesini daha fazla 

uyarılması sağlanmaktadır (Orpin ve Greenwood, 1986). Altıncı ve 

son olarak en az bir karbon kaynağının (buğday samanı, mısır koçanı, 

yonca, selüloz, nişasta, selobiyoz, sükroz, glikoz, fruktoz gibi) 

kullanılmış olmasıdır. Eğer çalışmada katı besiyerlerinin kullanılması 

planlanıyorsa besiyerlerine %1-1.5 oranında agar eklenmesi 

gereklidir. 

Anaerobik Fungusların izolasyonu genellikle Theodorou ve ark. 

(1993)’nın seyreltme yöntemine dayanılarak yapılmaktadır.  Bu 

yöntemde, dışkı veya rumen içeriği yaklaşık olarak yaş ağırlıkları 10 

gr olan örnekleri, 100 ml besi yeri içerisinde anaerobik şartlar (CO2) 

altında homojenize edilir. Bu seyreltmeden 10 ml alınarak, içinde 

buğday samanı olan boş Hungate tüplerine eklenir. Kalan seyreltme 



 

 21 

örneğinden alınarak yine içerisinde 90 ml anaerobik besiyeri bulunan 

şişeye eklenir. Bu şekilde 10-1-10-6 konsantrasyonlarında olacak 

şekilde 6 seyreltme yapılır. Ekim yapılan AGF’lar 2 ila 10 gün 

arasında 39 °C’de inkübasyona bırakılır. Anaerobik ortamda olası 

bakteri büyümesini engellemek için, % 25’lik etanolde çözülmüş 

amfisilin (50 mg/ml), streptomisin (50 mg/ml), eritromisin (50 

mg/ml), kloramfenikol (50 mg/ml) karışımı kullanılır (Orpin, 1975; 

Akin ve Benner, 1989). Bu işlemlerin ardından günlük olarak ışık 

mikroskobu kullanılarak fungal gelişim takip edilir. AGF varlığı 

belirlenen tüplerden, temeli Hungate (1969) metoduna dayanan Joblin 

(1981)’in Roll tüp metodu kullanılarak, AGF’ların saflaştırılması 

sağlanır. Bu yöntemde ise % 0.5 (w/v) glikoz ve % 1.5 (w/v) agar 

içeren anaerobik besiyeri kullanılır. Yaklaşık 95 °C’lik sıcak su 

banyosunda eritilmiş besiyerleri 45-50 °C’ye kadar soğutulur. Daha 

sonrasında fungus kültüründen 0.5 ml enjekte edilerek soğuk su dolu 

bir küvette hızlı bir şekilde çevrilerek agarın tüpün iç yüzeyine 

yapışması sağlanır. Calkins ve ark. (2016)’ları tarafından geliştirilen 

ve son zamanlarda izole edilen 9 yeni cins için kullanılan spor hasat 

tekniği bir diğer izolasyon metodudur. Bu yöntemde serum şişeleri 

içerisinde rumen sıvısı ve selobiyoz ile güçlendirilmiş, % 2 oranında 

agar içeren bir anaerobik besiyeri kullanılmaktadır. Agarlı besiyeri 

yüzeyinde gelişen (7 gün) AGF’ların üzerine 10 ml steril saf su 

içerisinde çözünmüş L-sistenin HCI (0.05 g/L) ve % 0.0001’lik 

resazurinden oluşan spor toplama solüsyonu eklenir ve 1 saat 39 °C’de 

inkübasyona bırakılır. Daha sonrasında anaerobik şartlarda yeni bir 

boş serum şişesine alınan 1-4 ml’lik sporları bulunduğu var sayılan 
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sıvı örneğinin üzerine rumen sıvısı ve selobiyozdan oluşan 

solüsyondan 9 ml eklenir. Her iki yöntemde de gelişme gösteren 

örnekler alt kültüre alınarak saflaşmaları sağlanır.  

AGF’ların kültürlenmelerinde genellikle Hungate tüpleri (12X124 

mm)  veya cam serum şişleri (100 ml’lik) kullanılmaktadır. Tüp ve 

şişelerin yaklaşık % 60-70’ini besiyeri oluştururken diğer kısım % 

100’lük CO2 veya CO2 (% 20-30) ve N2 (% 70-80)’dan oluşan bir 

karışım ile doldurulur. Enerji kaynağına göre besiyerleri 121°C’de 15 

dakika veya 110°C’de 10 dakika dakika sterilize edilir. Funguslar için 

optimum inkübasyon sıcaklığı 39 oC dir ve 33 oC ‘nin altında ve 41 
oC’ nin üzerindeki sıcaklıklarda bitkiler üzerinde kist oluşturmamak-

tadırlar (Lowe ve ark., 1987a). Besiyerlerinde eriyebilir hazır enerji 

kaynakları glikoz, ksiloz, fruktoz veya sellobiyoz gibi kullanıldığında 

durağan kültürlerin inkübe süreleri 1-3 gün şeklinde değişirken, 

selüloz veya buğday samanı gibi çözünmeyen enerji kaynağı 

kullanıldığında ise 4-7 gün arasında değişmektedir (Özköse ve ark., 

2003). Laboratuvar şartlarında anaerobik funguslar, karbon kaynağı 

açısından sınırlı besi ortamlarında hızlı büyüme oranları nedeni ile 

karbon kaynağının tükenmesi, fermentasyon sırasında ortaya çıkan H2, 

formate, laktat ve etanol gibi son ürünler veya uçucu yağ asitlerinin 

açığa çıkması ile ortamın pH’sının düşmesiyle canlılıklarını 

kaybedebilmektedirler (Lowe ve ark., 1987a; Joblin ve Naylor, 1993). 

Bu nedenle inkübasyon süreleri içinde AGF’lar mutlaka alt kültüre 

yani yeni besiyerlerine transfer edilmesi gerekmektedir. 
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Laboratuar şartlarında AGF’ların kültürlerininin uzun süreli 

korunması için günümüzde kullanıloan en iyi metod 

karyoprezervasyon yöntemidir (Gleason ve ark, 2007). Philips ve 

Gordon (1988) karyoprezervasyon için % 10’luk gliserol, Yarlett ve 

ark. (1986) ise % 5’lik dimetil sülfoksit (DMSO) kullanmışlardır. 

Ancak Yarlett ve ark. (1986)’larının kriyoprotektan olarak 

kullandıkları dimetil sülfoksit, -80°C'de Neocallimastix 

patriciarum'un kriyoprezervasyonlarının % 60’ını kaybetmişlerdir. 

Sakurada ve ark. (1995) ise etilen glikol ve hücresiz rumen sıvısı ile -

84 ° C'de bir yıllık depolamadan sonra yaşam oranın % 80'e çıktığını 

belirtmişlerdir. Sıvı azotta depolama, anaerobik mantar kültürlerinin 

uzun süreli saklanması için en iyi ve uzun süreli yolu sağladığı 

görülmektedir. Ancak birkaç aylık süreden sonra kültürlerin 

yaşayabilirliğinin giderek azalması söz konusudur. Saf kültürlerin 

duyarlılığı da dikkate alındığında, bu fungusların oksijene toleranslı 

yapılarını ortaya çıkaran mekanizmaların aydınlatılması gereklidir. 

Saf kültürlerde bu oksijene toleranslı yapılarını üretilebilmesi, 

kültürlerin uzun süreli korunması için son derece faydalı olacaktır.   

Taksonomileri 

Anaerobik zoospor üreten funguslar, yakın bir zamana kadar 

Chytridiomycota şubesinin Neocallimastigales sınıfında 

sınıflandırılmışlardır (Barr, 1988). Anaerobik funguslar zoosporlarının 

ultrastrüktürel özelliklerine göre aslında Spizellomycetales sınıfına 

yerleştirilse de, daha sonrasında Li ve arkadaşları tarafından 1993’de 

Neocallimastigales sınıfına ayrılmışlardır (Barr, 1980; Barr ve 
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Desaulniers, 1988). Neocallimastigales ile diğer chytrid funguslar 

arasındaki ilişki şimdiye kadar tam olarak açıklanamamıştır, çünkü 

diğer chytrid taksonlar ile ortak olmayan, hidrojenozomları, çok 

kamçılı zoosporları ve DNA’da çok düşük GC (Piromyces sp. E2 GC 

%21,8, Pecoramyces ruminantum %17, Neocallimastix californiae 

%18,2, Piromyces finnis %21,2, Anaeromyces robustus %16,3) baz 

oranı gibi bir dizi özelliklere sahiptirler (Barr, 1988; James ve ark., 

2000; Brownlee, 1989). Ayrıca bu funguslar genomlarında, gen 

genişlemeleri ve yatay gen transfer olayları ile şekillenen çok geniş ve 

zengin bir karbonhidrat parçalayıcı enzim repertuarına sahiptirler 

(Youssef ve ark., 2013; Gruninger ve ark., 2014; Garcia-Vallv´e ve 

ark., 2000; Murphy ve ark., 2019). Diğer chytridlere göre anaerobik 

fungusların birçok ayır edici özellikleri onların 

Neocallimastigomycota filum nov. (MycoBank no.: MB 501279) 

içerisindeki Neocallimastigomycetes sınıfına (MycoBank no.: MB 

501280) yerleştirmektedir (Hibbett ve ark., 2007).  

Günümüzde Neocallimastigomycota filumu tallus morfolojisi 

(dallanmış veya küresel rhizoid) ve zoospor kamçıları (tek veya çok 

kamçılı) gibi morfolojik özellikleri ile ayırt edilen 18 cins ve 44 tür 

içermektedir (Ho ve Barr, 1995; Ozkose ve ark., 2001; Dollhofer ve 

ark., 2015; Chang ve Park, 2020). Gold ve ark., 1988’de anaerobik 

fungusları Neocallimastix, Piromyces (öncesinde Piromonas) and 

Caecomyces (öncesinde Sphaeromonas) üç cins olarak alt bölüme 

ayırmışlardır. Sonrasında daha karmaşık bir büyüme morfolojisi 

gösteren Orpinomyces (Barr ve ark., 1989), Anaeromyces (Breton ve 
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ark., 1990) ve Cyllamyces (Ozkose ve ark., 2001)’in eklenmesiyle 

altıya, son yıllardaki çalışmalarla birlikte Buwchfawromyces 

(Callaghan ve ark., 2015; Koetschan ve ark., 2014), Oontomyces 

(Dagar ve ark., 2015), ve daha önceden Orpinomyces sp. C1A olarak 

bilinen Pecoramyces (Youssef ve ark., 2013; Hanafy ve ark., 2017), 

Feramyces (Hanafy ve ark., 2018a), Liebetanzomyces (Joshi ve ark., 

2018), Ghazallomyces (Hanafy ve ark., 2019), Aklioshbomyces 

(Hanafy ve ark., 2019), Agriosomyces (Hanafy ve ark., 2019), 

Capellomyces (Hanafy ve ark., 2019), Joblinomyces (Hanafy ve ark., 

2019),  Khoyollomyces (Hanafy ve ark., 2019) ve  Tahromyces 

(Hanafy ve ark., 2019) cinslerinin keşfiyle bu sayı 18 çıkmıştır. Bu 

cinslerin ayırt edici morfolojik özelliklerinden bazıları tablo 1 de 

özetlenmiştir. 

Her ne kadar mikroskobik yaklaşımlar kullanarak anaerobik 

fungusların cinslerin kesin olarak belirlenmesi zor olsa da doğrudan 

küresel rizoid (Caecomyces ve Cyllamyces), monosentik 

(Agriosomyces, Aklioshbomyces, Buwchfawromyces, Capellomyces, 

Joblinomyces, Khoyollomyes, Oontomyces, Pecoramyces, Piromyces, 

Tahromyces, Liebetanzomyces, Feramyces, Ghazallomyces ve 

Neocallimastix) veya polisentrik (Orpinomyces ve Anaeromyces), 

kolonileri ve kültürlerindeki morfolojik yapılarıyla ayırt edilebilirler  

(Griffith ve ark., 2009). Ancak, zoospor salınımının gözlenmesindeki 

zorluklar, pleomorfik büyüme formu ve bazı izolatların değişken 

sporangia morfolojisi tanımlanmalarını zorlaştırabilmektedir (Ho ve 

Bauchop, 1981, Ho ve Barr, 1995; Brookman ve ark., 2000; Leis ve 
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ark., 2013). Bu bazı taksonların yani cins ve türlerin geçerli ve ayırt 

edici bir şekilde anlaşılmamasına yol açmaktadır (Wubah ve ark., 

1991; Ho ve Barr, 1995). DNA dizilenmesi öncesinde bu mantarların 

kültüre alınmasındaki zorluklar herhangi bir ortak depolarının 

olmayışı laboratuarlardaki karşılaştırma çalışmalarını oldukça 

zorlaştırmaktadır. 

 DNA dizileme uygulamaları bu sorunların düzeltilmesine hizmet 

etmekte ve gen bankasındaki veri paylaşımı ile birlikte anaerobik 

fungusların daha doğru bir şekilde değerlendirmelerine olanak 

sağlamaktadır. Anaerobik funguslardaki genotipik analiz ribozomal 

RNA (rRNA) küçük alt ünitesinin (SSU; 18S) kısmi DNA dizilimi ile 

başlamıştır (Dore ve Stahl, 1991). Ancak Neocallimastigomycota 18S 

bölgesi yüksek düzeyde korunsada, yakın taksonlar arasındaki ilişkiyi 

belirlemeyi zorlaştırmaktadır (Dagar ve ark., 2011). Sonraki genetik 

sınıflandırmalar çoğunlukla daha değişken olan ve rRNA lokusunda 

bulunan ITS (internal transcribed spacer) bölgesine odaklanmıştır, 

şimdilerde tüm funguslar için DNA barkod bölgesi olarak kabul 

edilmektedir (Schoch ve ark., 2012). ITS bölgesi rRNA’nın küçük alt 

ünitesi ve büyük alt ünitesi arasındaki DNA boşluğunda yer alan bir 

bölgedir. Bu bölge bakteri ve arkealarda 16S ve 23S rRNA genleri 

arasında bulunurken, ökaryotlarda ITS bölgesi iki çeşitlidir bunlardan 

ITS1 18S ve 5.8S rRNA genleri arasında yerleşmişken ITS2 5.8S ve 

25S rRNA genleri arasında bulunur bu durum bitkilerde görülürken, 

hayvanlarda ITS2 5.8S ve 28S r RNA genleri arasındadır ITS1 bakteri 

ve arkealardaki ITS bölgesine denk gelirken ITS2 bölgesi bir 
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insersiyon (ekleme) sonucunda ortaya çıkmıştır (Lafontaine ve 

Tollervey, 2001). ITS bölgesinin PCR amplifikasyonlarında kullanılan 

primerler ile 18S ve 28S (büyük alt ünite) bölgelerinin yanlarındaki 

korunmuş bölgelere bağlanarak yaklaşık 600-700 baz çiftlik bir PZR 

ürünü elde edilir. ITS bölgesi, 5.8S rRNA (yaklaşık 159 bp 

uzunluğunda) alt ünitesi ile bölünmüş iki tip I intronlarını (ITS1 ve 

ITS2) içerir ve dizayn edilen primerler bu bölgelerin ayrı ayrı 

amplifikasyonunu gerçekleştirmesi için korunmuş bölgelerden yapılır. 

Bugüne kadar anaerobik fungus cinslerinin ve türlerinin 

karşılaştırılmasında yaygın olarak ITS1 bölgesi kullanılmıştır (Li ve 

Heath, 1992; Brookman ve ark., 2000; Fliegerova ve ark., 2004; 

Tuckwell ve ark., 2005). 

Son tanımlanan cins ve tür örneklerinin birçoğunda, rRNA 

lokusundaki internal transcribed spacer 1 (ITS1) ve büyük ribozomal 

alt ünite (28S rRNA D1-D2 alanları) bölgelerine dayanan filogenetik 

analizler etkili olmuştur. Bu nedenle moleküler veriler AGF'de cins ve 

tür seviyesi tanımlanmasında giderek daha önemli bir rol 

oynamaktadır (Griffith ve ark., 2010; Liggenstoffer ve ark., 2010). 

Şöyle ki DNA barkodlama verilerinin miktarındaki artış (çoğunlukla 

ITS1 ve ITS2'ye dayanarak), hem saf kültürlerden hem de çevresel 

DNA dizileme çalışmalarından dolayı, mevcut 18 cinsin AGF 

çeşitliliğinin sadece bir alt kümesini temsil ettiğini ortaya çıkarmıştır 

(Callaghan ve ark., 2015; Wang ve ark., 2017). Geçtiğimiz yıllarda, 

küresel düzeydeki AGF çeşitliliğini değerlendirmek için internal 

transcribed spacer (ITS) dizilerini kullanan birçok kültürden bağımsız 
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çeşitlilik araştırmaları yapılmıştır (Liggenstoffer ve ark., 2010; 

Nicholson ve ark., 2010; Kittelmann ve ark., 2012). Bu çalışmalar, 

Neocallimastigomycota çeşitliliğinin kapsamının, kültür temelli 

yaklaşımlara dayanarak elde edilenden daha geniş olduğunu kesin 

olarak göstermiştir. Sayısal olarak ifade edilecek olursak en az 25 

farklı cinsin ve 119 türe eşdeğer AGF taksonunun varlığının ortaya 

çıkartılması öngörülmektedir (Kittelmann ve ark., 2012; Koetschan ve 

ark., 2014; Paul ve ark., 2018). 

SONUÇ 

Anaerobik gut funguslarının hem morfolojik hem de moleküler 

çalışmasındaki büyük ilerlemeyle birlikte Neocallimastigomycota'yı 

oluşturan cins ve tür sayısı her geçen gün artmaktadır. En önemli 

sorun dünya çapında bir AGF bankasının olmayışıdır. Tip kültürü 

bulunmayan izolatların tanımlanması son derece zor olmaktadır. 

Morfolojik verilerin yanında moleküler verilerinde kullanılmasıyla bu 

sorun aşılmış gibi görülse de hala eski türlerin sınıflandırmaları 

değişmektedir. Bununla birlikte son yıllarda moleküler biyolojiye 

dayalı yaklaşımların uygulanması, çeşitlilikleri konusundaki 

bilgilerimizi arttırmıştır ve birçok yeni taksonun kültürlenmesi devam 

etmektedir. Bununla birlikte, rumendeki ekolojik rollerinin 

anlaşılması, AGF’ların önemli ölçüde niş farklılaşması geçirdiğini 

göstermiştir. AGF, rumen mikrobiyomunun merkezi bir bileşenidir ve 

besinlerin ruminal parçalanmasında oynadıkları rol bakımından 

vazgeçilmezdir. Ancak AGF’larının besinleri sindirici (enzim 

özellikleri) olarak geniş çapta genelleştirilmesinin ötesine geçmeye ve 
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farklı ekolojik nişlerde var olma yeteneklerini destekleyen temel 

farklılıklarının araştırmaya ihtiyacı vardır. Genomik, transkriptomik, 

proteomik ve metabolomik yaklaşımların saf/karışık kültürlerde ve 

çevresel örneklerdeki çalışmalara uygulanması bu süreçte çok değerli 

olacaktır. Son olarak, türler arasındaki etkileşim hakkında daha fazla 

bilgiye ihtiyaç vardır. Örneğin, farklı fungus türlerinden zoosporların 

birbirleriyle ve diğer mikroorganizma gruplarıyla etkileşime girme 

yolları hala bilinmemektedir. Kısacası son gelişmelere rağmen hala 

AGF hakkındaki bilgilerimizin yeterli düzeye ulaşmadığı yadsınamaz 

bir gerçektir.   
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Tablo 1. Ruminal anaerobik fungusların sınıflandırılması ve farklı morfolojik 
özellikleri gösterilmiştir. 
Alem: Fungi 

Filum: Neocallimastigomycota 

Sınıf: Neocallimastigomycetes 

Takım: Neocallimastigales 

Aile: Neocallimastigaceae 

Cins Tür 
Kamçı 
Sayıları 

Tallus 

Yapıları 
Rizoid 

Şekilleri Kaynak 

Agriosomyces  A. longus Tek (<4 ) Monosentrik Dallanmış 
rizoid Hanafy ve 

ark., 2019 Aklioshbomyces  A. papillarum Tek (<4 ) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Buwchfawromyces  B. eastonii Tek (<4 ) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Callaghan 

ve ark., 

2015 

Capellomyces  C. elongates Tek (<4 ) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Hanafy ve 

ark., 2019 

C. foraminis Tek (<4 ) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Joblinomyces  J. apicalis Tek (<4 ) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Khoyollomyes  K. ramosus Tek (<4 ) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Oontomyces O. anksri Tek (<4 ) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Dagar ve 

ark., 2015 

Pecoramyces  P.ruminantium Tek (<4 ) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Hanafy ve 

ark., 2017 

Piromyces  P. citronii Tek (<4 ) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Gaillard‐
Martinie ve 

ark., 1995 

P. communis Tek (<4 ) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Gold ve 

ark., 1988 

P. cryptodigmaticus  Tek (<4 ) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Kirk, 2012 

P. dumbonicus Tek (<4 ) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Li ve ark., 
1990 

P. finnis Tek (<4 ) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Li ve ark., 

2016 

P. irregularis Çok (>4) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Ariyawansa 

ve ark., 

2015 

P. mae Tek (<4 ) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Li ve ark., 

1990 

P. minutus Tek (<4 ) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Ho ve ark., 

1993a 

P. polycephalus Tek (<4 ) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Chen ve 

ark., 2002 

P. rhizinflatus Tek (<4 ) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Breton ve 

ark., 1991 

P. spiralis Tek (<4 ) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Ho ve ark., 

1993b 

Tahromyces  T. munnarensis Tek (<4 ) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Hanafy ve 

ark., 2019 
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Tablo 1. Devamı. 
Cins Tür 

Kamçı 
Sayıları 

Tallus 

Yapıları 
Rizoid 

Şekilleri Kaynak 

Liebetanzomyces  L. polymorphus Tek (<4 ) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Joshi ve 

ark., 2018 

Feramyces  F. austinii Çok (>4) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Hanafy ve 

ark., 2018a 

Ghazallomyces  G. constrictus Çok (>4) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Hanafy ve 

ark., 2019 

Neocallimastix  N. californiae Çok (>4) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Li ve ark., 

2016 

N. cameroonii Çok (>4) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Ariyawansa 

ve ark., 

2015 

N. frontalis Çok (>4) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Heath ve 

ark., 1983 

N. hurleyensis  Çok (>4) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Webb ve 

Theodorou, 

1991 

N. patriciarum Çok (>4) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Orpin ve 

Munn, 1986 

N. variabilis Çok (>4) Monosentrik Dallanmış 
rizoid 

Ho ve ark., 

1993c 

Anaeromyces  A. contortus Tek (<4 ) Polisentrik Dallanmış 
rizoid 

Hanafy ve 

ark., 2018b 

A. elegans  Tek (<4 ) Polisentrik Dallanmış 
rizoid 

Ho ve ark., 

1993d 

A. mucronatus  Tek (<4 ) Polisentrik Dallanmış 
rizoid 

Breton ve 

ark., 1990 

A. polycephalus Tek (<4 ) Polisentrik Dallanmış 
rizoid 

Kirk, 2012 

A. robustus Tek (<4 ) Polisentrik Dallanmış 
rizoid 

Li ve ark., 

2016 

Orpinomyces  O. bovis Çok (>4) Polisentrik Dallanmış 
rizoid 

Barr ve ark., 

1989 

O. intercalaris Çok (>4) Polisentrik Dallanmış 
rizoid 

Ho ve ark., 

1994 

O. joyonii Çok (>4) Polisentrik Dallanmış 
rizoid 

Li ve ark., 

1991 

Caecomyces  C. churrovis Tek (<4 ) Monosentrik Küresel 
rizoid 

Henske ve 

ark., 2017 

C. communis Tek (<4 ) Monosentrik Küresel 
rizoid Gold ve 

ark., 1988 C. equi Tek (<4 ) Monosentrik Küresel 
rizoid 

C. hurleyensis Tek (<4 ) Monosentrik Küresel 
rizoid 

Kirk, 2012 

C. sympodialis Tek (<4 ) Monosentrik Küresel 
rizoid 

Chen ve 

ark., 2007 

Cyllamyces  C. aberensis Çok (>4) Polisentrik Küresel 
rizoid 

Ozkose ve 

ark., 2001 
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GİRİŞ 

Hayvanların birçoğu, bakteriyel kökenli olduğu tahmin edilen ve 

koordineli olarak çalışan bir gen dizisi olarak kabul edilmektedir. 

Mikroplar tarihsel olarak hastalık ajanları olarak kullanılsa da, “omik” 

teknolojisi bireylerin holobiont olarak anlaşılmasını kolaylaştırmıştır 

yani makro-organizma ve onun mikrobiyotası anlamına gelen bu terim 

“omik” teknolojisi ile birlikte daha anlaşılır bir boyut kazanmıştır 

(Schwarz ve ark., 2015). Mikrobiota, patojenlerden mutualiste çok 

hücreli bir organizma ile ilişkili tüm mikroplar topluluğudur. 

Mikrobiyolojinin evrimi ve işlevi, hastalık ekolojisinden grup 

seçimine, konakçı niş uygunluğuna kadar uzanan birçok konuyu 

ilgilendirir (Holldobler ve Wilson, 2008; Moran ve Sloan, 2015). 

Hayvan bağırsağı, son derece tutarlı bir besin ve doku kaynağı 

sağlayan benzersiz bir mikrobiyal niştir. Bu niş mikrobiyal işbirliği ve 

rekabet, konak toleransı ve mikrobiyal kolonizasyona karşı konakçı 

direnci gibi birçok evrimsel mekanizma yoluyla mikrobiyal topluluk 

yapısının oluşmasını kolaylaştırır. Ortaya çıkan bağırsak 

mikrobiyotası, bir çok konakçı sistemini etkileyebildiği gibi 

fırsatçıların ve patojenlerin konakçıdan uzaklaştırılması yoluyla 

koruma sağlayabilir. Bal arısı mikrobiyotası, hayvanlardaki 

mikrobiyota ve hastalık ekolojisi arasındaki ilişkiyi anlamak için 

kullanılabilecek model bir sistemdir. Çünkü bal arısı bağırsak sistemi 

öngörülebilir, kültüre alınabilir, kısmi olarak yapılandırılabilir, 

eksiksiz biçimde kontrol edilebilir (Kwong ve Moran, 2015). Bal arısı 

bağırsak mikrobiyotası, konakçı endokrin ve immün sinyallerini, 
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hastalık duyarlılığını, büyüme ve gelişmeyi, beslenme ve diğerleri 

arasındaki davranışları etkiler. Bağırsak topluluğunun düzgünlüğü, 

sağlıklı konakçı fizyolojisinin bir ölçüsü olarak önerilmiştir, sağlıklı 

ve temel kommünite yapısı yetişkin yaşla tahmin edilebilir şekilde 

değiştiği görünmektedir. (Powell ve ark., 2014; Schmidt ve Engel, 

2016). Bu varyasyona rağmen, dünyanın dört bir yanındaki Apis 

mellifera'nın tüm işçi bağırsaklarının yeni nesil dizileme (16S 

amplikonları) ile incelendiğinde, yapı ve üyeler bakımından temel 

bağırsak bakteri topluluğuna benzediği görülmüştür (Moran ve ark., 

2012). Bal arı kovanı, tipik olarak işçi bağırsağında veya tozlaşma 

ortamında bulunmayan bakteri türlerini içerir. Sağlık ve hastalık 

açısından, bu bakterilerin fonksiyonel rolleri, yararlı veya zararlı 

olarak tanımlanamazlar (Schwarz ve ark., 2015). Bu grubun bir alt 

kümesi, gıda saklama, ağız kısımları, işçi bezleri ve kraliçe 

bağırsakları dahil olmak üzere çeşitli kovan nişlerinde görülür. Temel 

kovan bakterileri arasında baskın olan Parasacharribacter apium ve 

Lactobacillus kunkeei'dir. Bu iki tür, balca zengin koşullarda yetişme 

yeteneklerinden ötürü kovan için kurucu niteliktedir (McFrederick ve 

ark., 2017; Kwong ve ark., 2017).  

Ekstrem çevreler, kirli alanlar ve hayvan bağırsağı gibi geleneksel 

olmayan habitatlar, iyi bilinen geleneksel yaşam alanlarına kıyasla 

biyoçeşitlilik ve işlevsellik açısından daha az araştırılmıştır. İlginç 

olan bu çevrelerin, biyolojik ve biyoteknolojik potansiyele sahip 

önemli bileşiklerin ve mikroorganizmaların ana kaynağını 

oluşturmasıdır. Son zamanlarda bu habitatlardan hayvan sindirim 
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sistemindeki mikroorganizmaları hakkında birçok çalışmanın 

yapılması dikkatleri bu noktaya çekmiştir (Crotti ve ark., 2013). 

Bağırsak mikrobiyotası, taksonomik ve işlevsel olarak çeşitlilik 

gösteren özel mikroorganizma topluluklarından oluşurken, fizyolojik 

(diyet, metabolizma, bağışıklık sistemi, bağırsak anatomisi) ve 

ekolojik (etkileşim, iletim, darboğazlık) süreçleri etkileyebilmektedir 

(Bonilla-Rosso ve Engel, 2018). Ayrıca bağırsak mikrobiyotası 

metabolizma, gelişim, patojen direnci ve bağışıklık sistemin gelişmesi 

gibi süreçleri etkileyen konakçı ile simbiyotik bir ilişkili içerisindeki 

pek çok mikroorganizmadan oluşur.  Yine de, hala bağırsak 

mikroorganizması-konakçı etkileşiminin aydınlatılması gereken 

birçok yönü bulunmaktadır (Bonilla-Rosso ve Engel, 2018). 

Böcekler, yeryüzündeki en çeşitli hayvan grubudur. Evrimsel tarihleri 

boyunca, ahşaptan kana kadar değişik ve çok çeşitli substratlar ve 

maddeler ile beslenirler. Bu değişken besinler, böcek mikrobiyotası 

yoluyla kullanılır veya kullanılabilecek hale getirilir. Bunun yanında 

mikroorganizmaların böceklerin adaptasyonu ve evriminde önemli bir 

rol oynadığı yadsınamaz bir gerçektir. Böcekler arasında, bal arıları, 

ürün, meyve ve yabani bitkiler için tozlaşma aktiviteleri nedeniyle 

dünya çapında büyük öneme sahiptir. Sürdürülebilir verimli bir tarım 

ve tarım dışı ekosistemin devamlılığı için önemli bir yere sahiptirler. 

Meyve ve kabuklu yemiş gibi ürünlerin üretimi için tozlaşma 

zorunluyken, diğer tarımsal ürünlerin verimi tozlaşma ile önemli 

ölçüde artmaktadır. Tozlaştırıcılar olmaksızın bazı meyve, tohum ve 

fındık ürünlerinin veriminde % 90’dan daha fazla bir düşüş meydana 
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gelebileceği tahmin edilmektedir. Arıların özel bir tarım ürününde 

tozlaşmasında kullanılması, çok yönlü olarak gerek maliyet gerekse 

verim açısından etkili olmaktadır. Dünya çapındaki bitkilerin 

tozlayıcılara bağımlılığı son derece derindir ve 2005 yılında böcek 

tozlaşmasının küresel ekonomik değerinin yaklaşık 153 milyar olacağı 

tahmin edilmiştir, bu da tarımsal ürünlerin insan tüketimi için toplam 

ekonomik değerinin % 9,5'ine karşılık gelmektedir (Crotti ve ark., 

2013). 

Bu bölümün amacı, bal arılarının bağırsak mikrobiyotası ve 

mikrobiyomunun genel özelliklerini tartışmak ve mümkün olduğunca 

yakın zamanda yayınlanan araştırmalardan kaynaklanan kavram ve 

bilgileri tanıtmaktır. 

Bal Arıları 

Bal arıları oldukça sosyal böceklerdir. Yaklaşık 10.000–50.000 dişi ve 

birkaç yüz erkekten oluşan kolonilerde yaşarlar (Wilson, 1971). Her 

koloninin, yumurta bırakan ve koloninin bütünlüğü ve işleyişi için 

gerekli olan ve farklı feromonlar üreten bir üreme kraliçesi vardır. 

Kalan dişiler, işçi denilen işlevsel olarak kısır yardımcılardır. Bu 

işçiler yaşamları boyunca larvaların yetiştirilmesi, koloni savunması 

ve yiyecek arama dahil olmak üzere birçok farklı görevi yerine 

getirirler. Toplayıcı işçiler, koloniye en uygun kaynak akışını 

sağlamak için gelişmiş navigasyon, iletişim, öğrenme ve hafıza 

becerilerini kullanır (Frisch, 1967; Seeley, 1995; Menzel ve ark., 

2006). Bal arılarının evcilleştirilmesiyle, bu beceriler insan 
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toplulukları tarafından ekinlerin tozlaşması ve temel araştırmalar için 

kullanılmaktadır. 

Bal arıları tarım için önemli bir değere sahiptir ve yıllık etkisinin 

dünya çapında yaklaşık 60-80 milyar dolarda fazla olduğu tahmin 

edilmektedir ( van Engelsdorp ve Meixner, 2010). Badem, elma, 

yaban mersini, portakal, çilek, ayçiçeği ve kanola gibi çeşitli mahsul 

çeşitleri, ekonomik olarak değerli verimler sağlamak için bal arılarının 

tozlaşmasına bağlıdır. Arı kolonilerinde meydana gelebilecek büüyk 

ölüm oranları dünya çapında büyük sorunların çıkmasına neden 

olabilir. Bu açıdan gerek bal arısı sağlığını geliştirmek için gerekse 

korumak için arıların "mikrobiyotası" hakkında bilgi sahibi olmamız 

gereklidir.  Mikrobiyota, belirli bir organ veya bölgedeki 

mikroorganizmaların eksiksiz bir araya getirilmesidir. Yakın zamana 

kadar mikrobiyota, özellikle bağırsaktaki mikrobiyal türlerin 

konakçılarını nasıl etkilediği konusunda kara kutu olarak kabul 

ediliyordu ve bunun tersi de geçerliydi. Bu veri eksikliği, öncelikle 

mikrobiyal çeşitliliği değerlendirmek için araçların sınırlı 

bulunmasından kaynaklanıyordu ( Hamady ve Knight 2009 ). Son 

teknolojik gelişmeler, daha önce bilinmeyen mikrobiyotalara ışık 

tutmuş ve mikroorganizmalar ile konakçıları arasında önemli bir 

etkileşimi ortaya çıkarmıştır ( Shi ve ark. 2010 ). 
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Mikrobiyota 

Mikrobiyota, sınırlı bir bölgede veya habitatta yaşayan 

mikroorganizmaların bir araya gelmesi olarak tanımlanır. Örneğin, bir 

organizmanın gastrointestinal sisteminde yaşayan tüm mikroplara 

bağırsak mikrobiyotası adı verilir. 

İnsanlar da dahil olmak üzere hayvanlar, besinleri gıdalardan 

çıkarmak ve bazı temel vitaminleri üretmek için büyük ölçüde 

bağırsak mikroplarına bağımlıdır. Örneğin geviş getiren hayvanlar, 

selülozu sindirmek için tamamen bakteri, arkeler, protozoa ve mantar 

mikrofloralarına güvenirler (Çömlekcioğlu ve ark., 2012). Benzer 

şeklide bal arıları gibi omurgasızlar da mikrofloralarına 

güvenirler. Sınırlı beslenme (ör. bitki özsu, nektar, odun, kitin 

bakımından zengin kabuk) görülen böcekler, azot ve fosfatı asimile 

etmek bunun yanında yağ asitlerini, sindirim enzimleri, amino asitleri 

ve diğer gerekli besinleri üretebilmek için simbiyotik mikrobiyota 

kullanırlar (Akman Gündüz ve Douglas 2009). Böceklerin 

mikrobiyotası genellikle omurgalı hayvanlarınkinden daha az 

karmaşıktır (Dillon ve Dillon 2004). Bu da omurgalılara göre 

böceklerin immünolojik hafızasının (kazanılmış bağışıklık) daha 

yetersiz olmasına yol açtığı düşünülmektedir (McFall-Ngai 2007).   

Bal Arılarında Mikrobiyotanın Oluşması 

Bağırsak mikrobiyotasının oluşumu, kalıcılığı ve koruyucu nitelikleri 

normal konak fonksiyonu için kritiktir (Maes ve ark., 2016; Schwarz 

ve ark., 2016). Bal arılarındaki temel bağırsak bakterilerinin kuşaksal 
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iletimi tartışmalıdır. Yaygın görüş yaşlı erişkinlerle sosyal temasa 

dayandığıdır (Kwong ve Moran, 2016; Powell ve ark., 2014) . Ancak 

tüm temel bağırsak bakteri grupları birkaç saatlik maruz kalma süresi 

içerisinde kovan materyallerinden elde edilebilmektedir (Maes ve ark., 

2016; Anderson ve ark., 2016). İşçi bal arıları dört farklı gelişim 

aşamasından geçerler: yumurta, larva, pupa ve yetişkin (Oertel, 1930). 

Bağırsakla ilişkili bakterilerin sayısı bu aşamalar boyunca dikkat 

çekici bir oranda değişir (Martinson ve ark., 2012). Her bir kovan 

uygun koşullar altında günde 1000-2000 yumurta bırakma kabiliyetine 

sahip tek bir kraliçe arıdan oluşur (Bodenheimer, 1937) . Döllenmiş 

bir yumurta, tek bir işçi hücresine bırakılır ve burada, yetişkin işçiler 

tarafından beslenen bir larvaya dönüşür, bu işlemi gerçekleştiren 

arılara bakıcı arılar denir (Winston, 1987). Larva bağırsakları, 

mikroskopi, standart PCR protokolleri veya floresan in situ 

hibridizasyon kullanılarak tespit edilemeyecek kadar az sayıda bakteri 

hücresine sahiptir (Martinson ve ark., 2012). Kültür-bağımlı veya 

moleküler analizlerle larva bağırsaklarından yetişkinlere özgü birkaç 

bakteri türü tespit edilmiştir, ancak larva bağırsağı bakterileri büyük 

ölçüde yetişkin bakıcı arılar tarafından sağlanan yiyeceklerden elde 

edilmiş gibi görünmektedir ve muhtemelen kalıcı bakteri populasyonu 

yerine geçici olayları temsil etmektedir (Hroncova ve ark., 2015 , 

Vojvodic ve ark., 2013). Larva döneminin sonunda, bakıcı arılar, pupa 

oluşumundan önce hücreyi kapatan bir balmumu kapak yaparlar. Pupa 

oluşumu başlamadan önce, larva aşamasında orta bağırsağı ve arka 

bağırsağı ayıran bir septum oluşur (Winston, 1987; Jay, 1963 ). 

Pupalaşmanın başlangıcında ve sonunda, bağırsak astarını içeren dış 
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iskelet dökülür (ekdiz adı verilen bir işlem), pupa oluşumundan önce 

larva orta bağırsakta mevcut olabilecek bakterileri ortadan kaldırır 

(Jay, 1963). Metamorfozun tamamlanmasının ardından yetişkin arı, 

balmumu kapağını çiğner ve yeni ortaya çıkan yetişkin işçi arılar 

neredeyse hiç bakteri içermez, ancak bazı bakteriler bu çiğnemeden 

kapılabilir (Gilliam,1971; Schwarz ve ark., 2016). Karakteristik 

bağırsak mikrobiyotası, ortaya çıktıktan sonraki ilk üç gün boyunca 

diğer işçilerle sosyal etkileşimler yoluyla oluşturulur (Şekil 1) 

(Raymann ve  Moran, 2018). Bağırsaktaki bakteri sayısı, sosyal 

etkileşimden yaklaşık 4 gün sonra 108-109 bakteri hücresinde stabilize 

olana kadar logaritmik olarak artar (Powell ve ark., 2014).  

 

Şekil 1. Bal arısı bağırsağındaki bakteri topluluklarının dağılımı (Raymann ve 

Moran, 2018). 
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Şeker seven bakteri Gluconobacter , 20. yüzyılın başlarında bal 

arılarının bağırsak mikrobiyotasının önemli bir bileşeni olarak 

tanımlanmıştır (White 1921). 1980'lerde bu böceğin temel 

mikrobiyotası Gram negatif, Gram pozitif ve Gram değişken 

bakteriler ile birlikte küfler ve mayalar olarak güncellenmiştir 

(Gilliam, 1997). Ancak günümüze kadar, bal arısı bağırsağı 

mikrobiyal topluluğunun hemen hemen tüm tanımlamaları ve 

miktarları, seçici ve özel olarak formüle edilmiş kültür ortamları, 

farklı atmosferik koşullar ve farklı taksonomik anahtarlar dahil olmak 

üzere kültivasyona bağlı tekniklerle belirlenmiştir (Rada ve ark., 1997; 

Rangberg ve ark., 2012). Ancak gelişen teknoloji ile birlikte kültür 

bazlı tekniklerin mikroorganizma topluluklarının tanımlanmasında 

yeterli olmadığı bu tekniklerin yanında moleküler yöntemlerinde 

kullanılmasının elzem olduğu vurgulanmıştır.   Son yıllarda, bazı yeni 

moleküler yöntemlerin kullanılması, bal arısı bağırsağı da dahil olmak 

üzere mikrobiyal toplulukları doğru şekilde tanımlama yeteneğimizi 

artırmıştır (Shi ve ark., 2010). Araştırmacılar, 16S rDNA'yı (bakteriyel 

ribozomun küçük alt biriminde yer alan rRNA'yı kodlayan bir gen) 

kullanarak, bal arısı bağırsak ekstraktlarında Bifidobacterium ve 

Lactobacillus cinsine ait türleri belirlemişlerdir (Tablo 1) (Cox-Foster 

ark., 2007; Olofsson ve Vasquez, 2008).  
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Tablo 1. Arılardan izole edilen ve tanımlanan bakteri türüleri. 
Konakçı İzole Edilen ve Tanımlanan Bakteri Türü Menşei Kaynak 

Apis Glucunobacter - White, 1921 

A. cerena B. indicum Filipinler Scardini ve Travatelli, 1969 

A. dorsata B. indicum Malezya Scardini ve Travatelli, 1969 

A. mellifera 

Bifidobacterium asteroides, 

Bifidobacterium 

coryneforme 

Çek Cumhuriyeti Rada ve ark., 1997 

A. mellifera L. kunkeii İsveç (Güneydoğu) Olofsson ve Vásquez, 2008 

A. mellifera 
Lactobacillus johnsonii CRL1647, AJ5, 169, 

Enterococcus faecium SM21 
Salta, Argentina Audisio ve ark., 2011 

Apis mellifera L. kunkeii Norveç Rangberg ve ark., 2012 

A. cerena japonica Bifidobacterium Japonya Wu ve ark., 2013 

A. mellifera 
S. alvi, G. apicola, F. perrara, 

Lactobacillus, Bifidobacterium 
West Haven, CT Kwong ve ark., 2014 

A. mellifera 

Staphylococcus, Enterococcus, Bacillus, 

Ochrobactrum, Sphingomonas, Ralstonia, 

Enterobacteriaceae, Corynebacterium, 

Micrococcineae 

Kuzeybatı Pakistan Khan ve ark., 2019 

Bal arıları arasındaki çevresel, coğrafi ve alt türe özgü farklılıklara 

rağmen, A. mellifera mikrobiyotasının % 95'i, altı bakteri sınıfını 

temsil eden sekiz karakteristik bakteri filotipine ayrılır; 

Gammaproteobacteria, Betaproteobacteria, Alphaproteobacteria, 

Bacteroidetes, Actinobacteria ve Firmicutes (Martinson ve ark., 2011) 

(Tablo 2). 

Tablo 2. Bal arısı bağırsağında bulunan mikroorganizmaların sınıflandırılması. 
Alphaproteobacteria1 Betaproteobacteria Gammaproteobacteria  Bacteroidetes  Actinobacteria  Frimicutes  

Acetobacter 2 Curvibacter  Salmonella  Pedobacter  Corynebacterium  Planococcus  

Gluconobacter   Cormamonas  Serratia   Bifidobacterium  Lactobacillus  

Bartonella  Janthiobacterium  Erwinia   Steptomyces  Bacillus  

Gluconacetobacter  Ralstonia  Actinobacillus   Nocardiopsis  Enterococcus  

Saccharibacter  Defita  Klebsiella    Brevibacillus  

 Simonsiella  Enterobacter    Stenotrophomonas  

 Neisseria  Pantoea    Staphylococcus  

  Acinetobacter     

1: Bakteri sınıfı, 2: Bakteri Cinsi 

Bal arısı bağırsağının mikrobiyotasını oluşturan mikroorganizmaların 

kesin işlevleri, bir kısmının yerli ve kalıcı olarak yerleşik veya geçici 

olup olmadığı, bunun yanında yalnızca sınırlı bir süre için mi burayı 

işgal ettikleri dahil olmak üzere, büyük ölçüde 

bilinmemektedir. Baskın filotiplerin ortak mı, parazitik mi yoksa 
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karşılıklı mı olduğu da belirsizdir. Ancak sınırlı sayıdaki filotipin 

karşılıklı ortak yaşayabilmesi aralarında tutarlı bir ilişkinin olduğunu 

göstermektedir (Martinson ve ark., 2011). Büyük olasılıkla, karşılıklı 

bu ilişki patojenlere karşı koruyucu olmasının yanında besin ve 

vitamin sağlamaktadır. Bal arıların, B vitamini de dahil olmak üzere 

pek çok vitamini yüksek seviyedeki bağırsak bakterilerinden 

sağlamaktadır (Snyder ve ark., 2010). Bağırsak mikrobiyotasının bal 

arılarının patojenlerine karşı sahip olduğu potansiyel olarak faydalı 

antagonistik etki hakkında her geçen gün yeni bilgiler elde 

edilmektedir (Evans ve Armstrong, 2006). Patojenik olmayan 

bakterilerin, larvalarda doğal bağışıklık tepkisini uyarabilmektedir 

(Evans ve Lopez, 2004). Arjantin bal arılarından izole edilen 

bakterilerin, Ascosphaera apis’i patojenini inhibe ettiği bulunmuştur 

(Sabate ve ark., 2009). Bu etkilerin, patojenlerin normal flora ile 

rekabet edemeyerek dışlanma şeklinde veya bağırsaktaki istilacı 

patojenlere karşı normal floranın bakteriyosinler gibi bir dizi 

antimikrobiyal bileşiğin üretilmesinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir (Saxelin ve ark., 2005; Patil ve ark., 2010; Audisio 

ve ark., 2011). Son zamanlardaki çalışmalar, bal arılarında zayıflatıcı 

ve bulaşıcı bir hastalık olan Amerikan yavru çürüklüğünün nedensel 

ajanı olan bakteriyel patojen P. larvae'ye karşı inhibe edici bir bakteri 

bulmaya odaklanmıştır (Forsgren ve ark., 2010; Benitez ve ark., 

2012).  Bu çalışmaların neticelenmesi için biraz daha zamana ihtiyaç 

vardır.  
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Arı Bağırsağı Mikrobiyomunun Beslenme ve Metabolizmaya 

Etkisi 

Arı bağırsağı temel türleri, G. apicola, Lactobacillus ve 

Bifidobacterium türleri ile ilgili genomik ve metabolik çalışmalarda 

elde edilen bilgiler bize, bitkiler tarafından üretilen çeşitli 

karbonhidratları sindirmek ve metabolize etmek için bazı yetenekler 

kazandıklarını göstermiştir. Mikrobiyomsuz ve temel bağırsak 

mikrobiyomunu taşıyan arıları karşılaştıran deneylerde, bağırsak 

büyüklüğüne, insülin ve vitellogenin gibi fizyolojik süreçlere bağırsak 

mikrobiyomunun olumlu etkisinin olduğu ortaya çıkartılmıştır (Zheng 

ve ark., 2017). Bu fizyolojik değişkenlerin hepsinin arı sağlığını, 

bağışıklık yanıtını ve strese duyarlılığı etkilediği sonucuna varılmıştır. 

Bağırsak mikrobiyomunun, bağırsakta ve hemolenf içindeki kısa 

zincirli yağlı asitlerin profili üzerinde önemli etkileri vardır; örneğin, 

bütirat temel mikrobiyota içeren arılarda baskınken mikrobiyota 

içermeyen arılarda tamamen yoktur (Zheng ve ark., 2017). Genomik 

çalışmalar, bazı temel bağırsak bakterilerinin karbonhidrat 

metabolizması için birden çok geni barındırdığı ve farklı suşların da 

karbonhidratları metabolize etmek için farklı yeteneklere sahip 

olduğunu ortaya koymaktadır (Lee ve ark., 2015; Ellegaard ve ark., 

2016). 

Bağırsak bakterilerinin simbiyotik rollerinin çoğu, konakçıları ile 

metabolik etkileşimlere dayanır (Blanton ve ark., 2016; Hehemann ve 

ark., 2010). Bu nedenle, bağırsak mikrobiyota metabolizmasını 

incelemek, konak üzerindeki etkilerin aracılık ettiğini anlamak için 
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anahtardır. Örneğin, Drosophila'da, bağırsak kommensali olan 

Acetobacter pomorum tarafından asetat üretimi, insülin sinyallemesi 

yoluyla yükseltilmiş ve konakçının büyümesinden sorumlu olduğu 

gösterilmiştir (Shin ve ark., 2011). Bal arıları, tüm besinlerini yalnızca 

polen ve nektardan oluşan oldukça spesifik bir besinden alırlar 

(Seeley, 2014). Arı bağırsağında polen yıkımı ve katabolizması 

hakkında çok az şey bilinmesine rağmen, bağırsak mikrobiyotasının 

bu süreçleri etkilediği açıktır. Örneğin, bir metagenomik çalışmada 

Gilliamella apicola'nın iç polen duvarının büyük bir bileşeni olan 

pektini indirgeyebileceğini göstermiştir (Zheng ve ark., 2016). Son 

zamanlarda yapılan iki farklı çalışmada bal arısı bağırsak 

mikrobiyotasının metabolik aktivitelerini daha kapsamlı bir şekilde 

karakterize etmek için hedeflenmemiş metabolomik uygulanmıştır 

(Zheng ve ark., 2017). Zheng ve ark., (2017) başlıca pektin 

parçalanma ürünü olan galaktronat, ağırlıklı olarak G. apicola 

tarafından kolonize olduğu bağırsak bölmesinde biriktiği 

belirlenirken, Kesnerova ve ark., (2017) tarafından yapılan ikinci 

çalışmada ise, arı bağırsağı mikrobiyotası tarafından kullanılan çok 

sayıda polen türevi substrat ortaya çıkarmıştır. Öne çıkan substratlar 

arasında çeşitli aromatik bileşikler (glikozisli flavonoidler, 

fenolamidler ve kuinat), nükleozitler, karboksilik asitler ve v-

hidroksiasitler bulunmaktadır. Bu substratların dikkat çekici noktası 

birçoğunun dış polen duvarının bir parçası olmalarıdır. Bu 

substratların kullanımının bal arısına nasıl bir fayda sağladığı hala 

netlik kazanmamıştır, bu yüzden daha fazla araştırmaya ihtiyaç 

duymaktadır. Ancak, bu bulgular, arı bağırsağı mikrobiyotasının, 
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konakçı tarafından bozunmayan ve asimile edilemeyen ve dolayısıyla 

arka bağırsakta biriken besinleri kullanmak konusunda uzmanlaştığını 

göstermektedir. Her iki çalışma da mikrobiyota varlığında biriken çok 

sayıda bağırsak metabolitini ortaya çıkarmıştır (Zheng ve ark., 2017 ). 

Arı bağırsaklarından elde edilen yüksek konsantrasyonlardaki organik 

asitler (süksinat, asetat ve propiyonat) ve genomik verileri arı 

bakterilerinin önemli bir metabolik aktivitesi olduğunu doğrulamıştır. 

Özellikle, asetat yüksek miktarlarda üretilmekte olup, Drosophila’da 

olduğuna benzer bir mekanizma ile üretildiği varsayılmaktadır (Shin 

ve ark., 2011; Zheng ve ark., 2017). Nektar ve polende bulunan glikoz 

ve fruktoz gibi basit şekerler ve polen çeperinden gelen pektin gibi 

kompleks polisakkaritler, bakteriyel fermentasyon için belirgin 

substratlardır.  

Mikrobiyotaya bağlı metabolik değişiklikler, bağırsak ortamının 

fiziko-kimyasal özelliklerini değiştirmektedir. Mikrobiyota varlığında, 

bağırsak boyunca hem pH hem de redoks potansiyeli ve ileumda 

oksijen düzeyi azalmıştır (Zheng ve ark., 2017). Mikrobiyotanın farklı 

metabolitler ürettiği ve tetiklediği bilinmesine rağmen, hangi 

metabolitlerin konakçıya transfer edildiği bilinmemektedir. Örneğin 

memelilerde, butirat bağırsaktan diğer dokulara aktarılır ve kolonosit 

fonksiyonunu etkiler (Samuel ve ark., 2008). Arılarda da benzer roller 

önerilmiştir (Zheng ve ark., 2017), ama henüz onaylanmamıştır. 
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Patojenlere Karşı Korunmada Arı Bağırsağı Mikrobiyomu 

Bal arıları ve bombus arılarında, bağırsak mikrobiyomunun patojen 

enfeksiyonuna karşı korunmada bazı roller aldığı gösterilmiştir. İki 

ayrı çalışmada, yabani tip işçi arıların dışkı maddesi ile inoküle edilen 

mikrobiyotasız B. terrestis, inoküle edilmemiş arılardan 

tripanosomatid bağırsak paraziti Crithidia bombi türüne daha dirençli 

olduğu bulunmuştur (Koch ve Schmid-Hempel, 2011). Crithidia ile 

enfekte edilen B. terrestris’in enfekte olmamış bireylerden daha az 

sayıda G. apicola ve S. alvi'ye sahip olduğu gösterilmiştir. Ayrıca 

benzer bir durumda, arka bağırsağın ileum bölgesinde kolonize olan 

ve antimikrobiyal bir peptit apidaecin artışını teşvik eden F. perrara 

için de gösterilmiştir (Emery ve ark., 2017). Bazı çalışmalar da larva 

patojenleri ile bağırsak mikrobiyomlarının potansiyel etkileşimlerini 

incelemiştir. Larvalara, P. larvae veya M. plutonius'a maruz bırakılan 

bir steril şeker besini verildikten sonra, aynı arılara farklı laktik asit 

bakteri kokteylleri verildiğinde bu larvalarda patojenler tarafından 

oluşturulan enfeksiyonun azaldığı görülmüştür (Forsgren ve ark., 

2010; Vasquez ve ark., 2012). Bu çalışmalarda kullanılan LAB 

suşları, çoğunlukla nektar ve kovanlarda yaşayan ve temel bağırsak 

mikrobiyomunun bir parçası olmayan türler içeren yetişkin işçi arı 

ürünlerinden izole edilmiştir (Anderson ve ark., 2016). Bu çalışmalar 

A. mellifera temel bağırsak mikrobiyomunun disbiyozu patojenlere 

duyarlılığı artırabileceğini göstermiştir. Temel bağırsak kommünitesi 

bileşimini ve büyüklüğünü ciddi biçimde değiştiren antibiyotik 

tetrasiklin ile yapılan tedavilerde, kovanlardaki fırsatçı patojen S. 
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marcescens enfeksiyonunun artmasına yol açmıştır (Raymann ve ark., 

2017). Benzer şekilde, laboratuar deneylerinde tetrasiklin ile tedavi 

edilen arılar, kontrol arılarına kıyasla S. marcecens enfeksiyonuna 

daha duyarlı olmuştur (Raymann ve ark., 2017). Bazı deneysel 

çalışmalar, korumada görevli temel bağırsak türlerinin nedensel 

rolünü desteklemektedir ancak temel bağırsak topluluk üyelerinin 

belirli patojenlere karşı ne kadar koruma sağlayabileceğini belirlemek 

için daha fazla deney yapılması gerekmektedir. 

Arı Bağırsak Mikrobiyomunu Etkileyen Faktörler  

Hayvanlarda genellikle bağırsak mikrobiyom bileşimi, besin, stres, 

bağışıklık tepkileri, yaşlanma ve antibiyotiklere maruz kalma gibi 

birçok faktörden etkilenir. Tüm bu faktörlerin arı mikrobiyomunu 

etkilediği görülmektedir. Bazı bulgular, işçi arıların yaşlandıkça ve 

besin aramaya çıktıklarında mikrobiyom bileşiminin yavaş bir şekilde 

değiştiğini göstermektedir (Corby-Harris ve ark., 2014 ; Anderson ve 

ark., 2016). Özellikle de S. alvi ve G. apicola'nın sayılarının, mevsim 

boyunca değişebildiği ve beslenmedeki değişiklikleri yansıtabildikleri 

gösterilmiştir (Ludvigsen ve ark., 2015). Gerçekten de, kötü 

beslenmenin normal bağırsak mikrobiyomunu bozduğu, daha yüksek 

mortalite ve hastalık duyarlılığa yol açtığı belirtilmiştir (Maes ve ark., 

2016). Mikrobiyomun bozulmasının işçi arı gelişimi için birçok 

sonucu vardır. Vitellogenin de dahil olmak üzere önemli gelişimsel 

genlerin ekspresyonunu etkilediği gibi bağışıklık sisteminin de tam 

olarak foksiyonunu yerine getirmesine engel olur (Schwarz ve ark., 

2016 Kwong ve ark., 2017). Kraliçe arılarda ise mikrobiyomun 
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büyüklüğü oldukça değişkendir fakat çoğu zaman işçilerinkinden daha 

küçüktür ve genellikle çevre değişikliklerinden daha az etkilenirler. 

Bazı bölgelerde bal arıları, sırasıyla Paenibaillus larvaları veya 

Melissococcus plutonius'un neden olduğu Amerikan veya Avrupalı 

Foulbrood salgınlarını önlemek için arıcılıkta kullanılan 

antibiyotiklere rutin olarak maruz kalmaktadır. Bu da benzer şeklide 

bal arısı mikrobiyotasını olumsuz yönde etkilediği gibi bazı 

patojenlerin antibiyotiklere karşı direnç kazanmasına yol açmaktadır 

(Raymann ve Moran, 2018). 

SONUÇ 

Şimdiye kadar elde edilen önemli sonuçlar, bal arısı ve bumble arı 

sağlığında arı bağırsağı mikrobiyomunun rolüne işaret etmektedir. 

Çoğu çalışma laboratuvardaki deneysel çalışmalara, benzer şekilde 

saha çalışmaları da sadece korelasyon analizlerine dayanmaktadır. Bu 

açıdan, gerçekçi tarla koşullarındaki arı kovanlarında 

gerçekleştirilecek deneysel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yetişkin arılarda görülen birçok enfeksiyöz hastalığı, kolonilerde 

yaygın veya her yerde bulunan ancak zaman zaman hastalıklara yol 

açan ve salgınlara neden olan organizmalardan kaynaklanmaktadır. 

Potansiyel olarak bu salgınlar normal mikrobiyomun bozulmasıyla 

tetiklenmektedir. Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunun aktif 

yönetimi, arı sağlığını iyileştirmek için bir araç olabilir. Yeni gelişen 

moleküler yöntemler, (CRISPR da dahil) arı mikrobiyotasının 

anlaşılması ve düzenlenmesi için kullanılabilir.   
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GİRİŞ 

Son yıllarda, Türkiye’de mazot, gübre, tarımsal ilaçlar ve yem gibi 

tarımsal girdilerin fiyatlarındaki artışlar en tartışmalı konularından biri 

oldu. Tarımsal üretimin en önemli girdilerinde görülen bu fiyat 

artışları bazı araştırmacılar ve uzmanlar tarafından gıda enflasyonunun 

en önemli sebeplerinden biri olarak gösterilirken, diğer taraftan 

çiftçilerin ve üreticilerin şikâyet ettiği konuların başında geldi. Girdi 

maliyetlerinin, tarım ürünlerinin fiyatlarından daha fazla arttığı ve 

üreticilerin zarar ettiği iddia edildi. 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki tarım ürünleri üretici fiyatları ile 

tarımsal girdi fiyatları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bunu 

yaparken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilk kez 

2020’nin Mart ayında yayımlanmaya başlayan Tarımsal Girdi Fiyat 

Endeksine (Tarım-GFE) ve Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksine 

(Tarım-ÜFE) ilişkin zaman serileri kullanılmaktadır. Bu kapsamda bu 

çalışma, Tarım-GFE’yi kullanarak analiz yapan ilk çalışmalardan biri 

olma özelliğini taşımaktadır.  

Literatürde tarımsal üretimde kullanılan girdilerin tarım ürünleri 

fiyatları üzerine etkilerini inceleyen çalışmalar genelde enerji fiyatları 

üzerine yoğunlaşmaktadır. Petrol başta olmak üzere enerjinin tarım 

ürünleri üretici fiyatlarına etkisini araştıran çalışmalar, araştırılan 

döneme ve kapsamına göre farklı sonuçlara ulaşmışlardır. Örneğin, 

Rosegrant vd. (2008) petrol fiyatlarıyla artan korelasyona işaret 

ederek önemli tarımsal ürün fiyatlarının 2002-2008 döneminde 

küresel çapta arttığını ifade etmektedir. Baffes (2007) 1960-2005 
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dönemi için yaptığı çalışmasında petrol fiyatlarındaki yüzde 100 

oranında bir artışın tarımsal ürün fiyatlarını yüzde 17 oranında 

artırdığını göstermektedir. Mitchell (2008) de benzer şekilde 2002-

2007 döneminde enerji maliyetlerinin ABD’de başlıca tarım 

ürünlerinin fiyatlarını yüzde 15-20 oranında artırdığını ortaya 

koymaktadır. Ayrıca Gilbert, son zamanlarda biyoyakıta olan ilginin 

artmasından dolayı petrol fiyatlarının tarım ürünleri fiyatları açısından 

daha da önemli hale geldiğini ifade etmektedir (Gilbert, 2010, s. 410). 

Türkiye’deki tarımsal üretimde petrolün payı ise vergi politikası 

nedeniyle dünyanın geri kalanına göre farklılaşması mümkündür. 

Nitekim Aktaş vd.’nin (2010) yaptığı çalışma Türkiye’de temel bazı 

tarımsal ürünlerin üretiminde mazotun ağırlığının ABD’ye kıyasla 4-5 

kat daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, Nazlıoğlu ve 

Soytaş’ın (2011) 1994 Ocak – 2010 Mart dönemini temel alarak ve 

etki-tepki analizini kullanarak yaptığı analiz, Türkiye’deki tarımsal 

ürün fiyatlarının küresel petrol fiyatlarına ve döviz kurundaki 

değişimlere önemli ölçüde tepki vermediği sonucuna ulaşmıştır. 

Nazlıoğlu ve Soytaş’ın çalışmasına paralel olarak Zhang ve Reed 

(2008) ve Ma vd. (2015) yaptıkları çalışmalarında petrol fiyatlarının 

tarım ürünleri fiyatları üzerinde etkisinin olmadığını öne sürerken, 

Abbott vd. (2008) ve Gohin ve Chantret (2010) petrol fiyatlarının 

önemli olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca, Campiche vd. (2007) 

ise 2003-2007 dönemi için yaptıkları çalışmalarında, 2003-2005 

döneminde petrol fiyatları ve tarım ürünleri arasında bir ilişki 

olmadığını tespit ederken, 2006-2007 döneminde ise iki değişken 

arasında anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. 
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Bu çalışma, dizel de dâhil olmak üzere Türkiye’de tarımsal üretimde 

kullanılan girdilerin tarım ürünleri üretici fiyatları üzerindeki etkisini 

incelemektedir. Üç kısımdan oluşan çalışmada giriş kısmının 

ardından, veri seti, model ve yönteme yer verilmiştir. Daha sonra 

ikinci kısımda analizin sonuçları açıklanmıştır. Son olarak da üçüncü 

kısımda sonuçlar değerlendirilmiştir. 

1. VERİ SETİ, MODEL VE YÖNTEM 

1.1. Veri Seti 

Çalışmada, TÜİK tarafından aylık olarak yayımlanan Tarım-ÜFE ve 

ilk kez 2020 yılının Mart ayında yayımlanmaya başlayan Tarım-

GFE’den yararlanılmıştır (TÜİK, 2020). Bu kapsamda bu çalışma, 

Tarım-GFE’yi kullanarak tarımsal üretici fiyatları ile girdi maliyetleri 

arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışmalardan biri olma özelliğine 

sahiptir.  

Tarım-GFE; mazot, elektrik, gübre, tarımsal ilaç, kesif yemler, tarım 

aletleri gibi tarımsal üretimde ve yatırımda kullanılan birçok maliyeti 

kapsarken, ücret ve işçilik maliyetleri, faiz ödemesi, kira ve arsa alımı 

endekse dâhil değildir. 2015=100 olan ve Laspeyres formülüyle 

ölçülen bu endeks, aylık veriler şeklinde yayımlanmakta olup Avrupa 

Birliği tarımsal fiyat istatistikleri metodolojisine göre 

hazırlanmaktadır. Endeksin ilk verisi 2015 yılının Ocak ayına ait 

olduğu için çalışmanın analiz dönemi 2015 Ocak – 2020 Ağustos 

olarak belirlenmiştir. 
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Serilere ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Analizde her iki serinin doğal logaritması alınmış ve mevsimsel 

etkilerden arındırılmıştır. 

Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişken Ortalama Maks. Min. Std. 

Sapma 

Gözlem 
Sayısı 

TarımÜFE 4.828 5.192 4.562 0.205 68 

TGFE 4.827 5.144 4.589 0.197 68 

Not: Değişkenler logaritmik formdadır. 

1.2 Model 

Tarım ürünleri üretici fiyatları ile tarımsal girdi fiyatları arasındaki 

ilişkinin incelendiği bu çalışmada denklem (1)’de ifade edilen model 

kullanılmaktadır. 
 𝑙𝑛𝑇𝑎𝑟𝚤𝑚Ü𝐹𝐸𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑙𝑛𝑇𝑎𝑟𝚤𝑚𝐺𝐹𝐸𝑡 + 𝜀𝑡 (1) 

 

Burada, ln ifadesi değişkenlerin doğal logaritması alınmış halini ifade 

etmektedir. TarımÜFE ise tarım ürünleri üretici fiyatlarını temsil 

etmektedir. Tarımsal girdi fiyatları ise TarımGFE ile gösterilmiştir. 𝜀𝑡 

beyaz gürültü (white noise) hata terimidir. Mevcut literatüre göre, 𝛼1’in pozitif olması beklenmektedir. 

1.3 Yöntem 

Bu çalışma bir zaman serisi analizi olduğu için analiz, serilerin 

durağan olup olmadığını test ederek başlamaktadır. Bu çerçevede, 

Genelleştirilmiş Dickey-Fuller (Augmented Dickey Fuller-ADF) 

Birim Kök Testi (Dickey & Fuller, 1979) ve bir yapısal kırılmaya izin 
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veren Ziwot-Andrews Birim Kök Testi (Zivot & Andrews, 1992) ile 

serilerin birim kök içerip içermediği sınanmıştır. 

Değişkenlerin uzun dönemli ilişkileri ise küçük örneklem 

düzeylerinde etkili sonuçlar verebilen Gecikmesi Dağıtılmış 

Otoregresif Model (Autoregressive Distributed Lag - ARDL) Sınır 

Testi Yaklaşımı (Pesaran, Shin, & Smith, 2001) yardımıyla 

araştırılmıştır. Bu çerçevede, (2) nolu denklemin tahmini yapılmıştır. 
 ∆𝑙𝑛𝑇𝑎𝑟𝚤𝑚Ü𝐹𝐸𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1𝑖∆𝑙𝑛𝑇𝑎𝑟𝚤𝑚Ü𝐹𝐸𝑡−𝑖 +𝑛𝑖=1∑ 𝛽2𝑖∆𝑙𝑛𝑇𝑎𝑟𝚤𝑚𝐺𝐹𝐸𝑡−𝑖 + 𝜆1𝑙𝑛𝑇𝑎𝑟𝚤𝑚Ü𝐹𝐸𝑡−1 +𝑛𝑖=1𝜆2𝑙𝑛𝑇𝑎𝑟𝚤𝑚𝐺𝐹𝐸𝑡−1 + 𝑒𝑡  

(2) 

 

Denklem 2’de yer alan Δ ve 𝑒𝑡 sırasıyla serinin birinci farkını ve hata 

terimini temsil etmektedir. Tarım-ÜFE ve Tarım-GFE arasında uzun 

dönemli bir ilişkinin var olup olmadığını incelemek amacıyla denklem 

2’den hareketle F-istatistiği tahmin edilmiştir. Boş ve alternatif 

hipotez şu şekildedir: 𝐻0: 𝑒ş𝑏ü𝑡ü𝑛𝑙𝑒ş𝑚𝑒 𝑦𝑜𝑘𝑡𝑢𝑟. 𝐻1: 𝑒ş𝑏ü𝑡ü𝑛𝑙𝑒ş𝑚𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑑𝚤𝑟. 

Değişkenler arasında uzun vadeli ilişki tespit edildikten sonra denklem 

3’teki hata düzeltme modelini kullanarak kısa vadeli katsayılar tahmin 

edilmiştir. 
 ∆𝑙𝑛𝑇𝑎𝑟𝚤𝑚Ü𝐹𝐸𝑡 =  𝛾0 + ∑ 𝛾1𝑖∆𝑙𝑛𝑇𝑎𝑟𝚤𝑚Ü𝐹𝐸𝑡−𝑖 +𝑛𝑗=1∑ 𝛾2𝑖∆𝑙𝑛𝑇𝑎𝑟𝚤𝑚𝐺𝐹𝐸𝑡−𝑖𝑛𝑗=1 + ψ𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 𝜗𝑡  

(3) 
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Denklem 3’teki 𝐸𝐶𝑇𝑡−1, kısa dönemdeki sapmaların uzun dönem 

denge değerine yeniden yakınsama derecesini gösteren hata düzeltme 

terimidir. Katsayının 0 ve -1 arasında ve istatistiki olarak anlamlı 

olması beklenmektedir. 

Ayrıca, ARDL Sınır Testi uzun dönem sonuçlarının doğruluğunu 

sınamak için Phillips ve Hansen (1990) tarafından geliştirilen 

Modifiye Edilmiş Sıradan En Küçük Kareler (Fully Modified 

Ordinary Least Square - FMOLS) yönteminden yararlanılmıştır. 

2. ANALİZ SONUÇLARI 

Birim kök test sonuçları Tablo 2’de yer almaktadır. Genelleştirilmiş 

Dickey-Fuller Birim Kök Testine ve bir yapısal kırılmaya izin veren 

Ziwot-Andrews Birim Kök Testine göre, hem Tarım-ÜFE hem de 

Tarım-GFE serilerinin birinci dereceden durağan, diğer bir ifadeyle 

I(1) olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 2: Birim Kök Test Sonuçları 
 ADF Zivot-Andrews 

lnTarımÜFE -2.017 (1) -4.075 (2018M07) 

lnTGFE -2.197 (1) -2.122 (2019M10) 

ΔlnTarımÜFE -5.695 (0)*** -6.186 (2016M05)*** 

ΔlnTGFE -4.452 (0)*** -7.072 (2018M11)*** 

Not: ADF test sonuçlarında parantez içinde gösterilen numaralar Schwarz bilgi 

kriteri tarafından belirlenen gecikme sayısını göstermektedir. Ziwot-Andrews test 

sonuçlarında parantez içinde gösterilen tarihler ise kırılma tarihlerini ifade 

etmektedir. Zivot-Andrews testi için sabitte ve trendde kırılmanın temsil edildiği 

model C tahmin edilmiştir. Δ ve *** sırasıyla serinin birinci dereceden farkını ve 

%1 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 
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ARDL Sınır Testi sadece serilerin ikinci farkta durağan I(2) olması 

durumunda uygulanamamaktadır. Dolayısıyla, birim kök testleri 

sonucunda her iki serinin de I(1) olduğunun tespit edilmesi ARDL 

modelinin uygulanmasını mümkün kılmaktadır.  

ARDL Sınır Testi sonuçları Tablo 3’te gösterilmektedir. Hesaplanan 

F-istatistiği yüzde 5 güven düzeyinde üst sınır I(1)’den büyük olduğu 

için eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı boş hipotez reddedilmektedir. 

Diğer bir ifadeyle, Tarım-ÜFE ve Tarım-GFE arasında uzun dönemli 

veya eşbütünleşik bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.  

Tablo 3: ARDL Sınır Testi Sonuçları 
ARDL (2,0)    

F-istatistiği 5.924**   

Kritik Değerler % 1 %5 %10 

Alt Sınır I(0) 6.84 4.94 4.04 

Üst Sınır I(1) 7.84 5.73 4.78 

Not: ARDL modelinin uygun gecikme uzunluğu Schwarz bilgi kriteri (SIC) baz 

alınarak belirlenmiştir. ***,** sırasıyla %1 ve %5 düzeyinde anlamlılığı 

göstermektedir. 

Uzun dönemli ilişkinin tespit edilmesinin ardından değişkenlerin uzun 

dönem katsayısını gösteren ARDL katsayıları tahmin edilmiş ve 

sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur. Tablo 4’ten elde edilen sonuçlara 

göre, tarım ürünleri üretici fiyatlarının girdi fiyat esnekliği 

katsayısının 1.08 olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir ifadeyle, analiz döneminde tarımsal 

girdi fiyatlarında görülen yüzde 1’lik bir artış tarım ürünleri üretici 

fiyatlarında yüzde 1.08’lik bir artışa yol açmaktadır. 
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Tablo 4: Uzun Dönem ARDL Katsayıları 

Değişkenler Katsayılar t-istatistik 

Değerleri 
Olasılık 

Değerleri 
lnTGFE 1.082 16.519 0.000*** 

Sabit Terim -0.362 -1.168 0.247 

Tanısal 
(Diognastic) 

Testler 

LM BPG RR JB 

𝓧𝟐 1.529 0.653 3.079 2.582 

p-değeri 0.145 0.584 0.053 0.275 

Not: LM, Breush-Godfrey LM otokorelasyon testini; BGP, Breush-Pagan-Godfrey 

heteroskedasite testini; RR, Ramsey Reset test istatistiğini ve JB, Jarque-Bera 

normallik test istatistiğini göstermektedir. ***,** sırasıyla %1 ve %5 düzeyinde 
anlamlılığı göstermektedir. 

Tablo 4’te tanısal test istatistikleri de yer almaktadır. Buna göre, 

otokorelasyon, değişen varyans, model kurma hatası ve normallik 

testlerinin sonuçları, modelin başarılı olduğunu ortaya koymaktadır. 

Ayrıca Brown vd. (1975) tarafından önerilen CUSUM ve CUSUMQ 

testlerine bağlı olarak değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin 

istikrarlı olup olmadığı değerlendirilmiştir. Grafik 1’de sunulan ve 

yüzde 5 anlamlılık düzeyinde kritik sınırlar içerisinde yer alan 

CUSUM ve CUSUMQ grafikleri regresyon katsayılarının istikrarlı 

olduğunu göstermektedir. 
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Grafik 1: CUSUM ve CUSUMQ Grafikleri  



 

 85 

Daha sonra, kısa dönem ARDL Hata Düzeltme Modeli katsayıları 

tahmin edilmiş ve sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur. Modelin 

sonuçları uzun dönem sonuçlarına paralel olarak kısa dönemde de 

değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ve katsayının da 0,17 

olduğunu göstermektedir. Daha açık bir ifadeyle, tarımsal girdi 

fiyatlarında görülen yüzde 1’lik bir artış tarımsal ürünlerin üretici 

fiyatlarını kısa dönemde yüzde 0.17 oranında artırmaktadır. Ayrıca, 

hata düzeltme terimi, ECT𝑡−1, beklendiği gibi 0 ile -1 arasında ve 

istatistiksel olarak anlamlıdır. -0.157 olarak tahmin edilen hata 

düzeltme terimi, bir önceki dönemde meydana gelen dengeden 

sapmaların mevcut ayda yüzde 15.7 oranında uzun dönemli dengeye 

yakınsadığını göstermektedir. Yani, uyarlama sürecinin yavaş olduğu 

ve 6 ay sürdüğü görülmektedir (1/0.157=6.37). Ayrıca, anlamlı hata 

düzeltme terimi değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi de teyit 

etmektedir. 

Tablo 5: Kısa Dönem ARDL Model Katsayıları 

Değişkenler Katsayılar t-istatistik 

Değerleri 
Olasılık 

Değerleri 𝚫𝐥𝐧𝐓𝐚𝐫ı𝐦Ü𝐅𝐄𝐭−𝟏 0.348*** 3.116 0.003 𝚫𝐥𝐧𝐓𝐆𝐅𝐄 0.170*** 3.346 0.001 𝐄𝐂𝐓𝒕−𝟏 -0.157*** -3.139 0.003 

Not: ECT𝑡−1, hata düzeltme terimini ifade etmektedir. Ayrıca, *** işareti %1 

düzeyinde anlamlılığı göstermektedir.  

Son olarak, ARDL modelinden elde edilen uzun dönem esneklik 

katsayısının geçerliliğini test etmek için FMOLS modeli tahmin 

edilmiş ve sonuçlar Tablo 6’da sunulmuştur. FMOLS sonuçlarına göre 
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ise esneklik katsayısının, ARDL uzun dönem sonuçları ile uyumlu 

olarak, 1.03 olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, tarımsal girdi 

fiyatlarındaki yüzde 1’lik bir artış tarım ürünleri üretici fiyatlarını 

yüzde 1.03 oranında artırmaktadır. 

Tablo 6: Uzun Dönem FMOLS Katsayıları 

Değişkenler Katsayılar t-istatistik 

Değerleri 
Olasılık 

Değerleri 
lnTGFE 1.032 28.736 0.000*** 

Sabit Terim -0.144 -0.828 0.411 

Jarque-Bera (JB): 2.589 (p-istatistiği: 0.274) 

Not: *** işareti %1 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Kısaca, hem ARDL modeli hem de FMOLS modeli Türkiye’de 

tarımsal ürünleri üretici fiyatlarının, 2015 Ocak – 2020 Ağustos 

dönemini kapsayan analiz döneminde en az tarımsal girdi fiyatları 

kadar arttığını ortaya koymaktadır. Diğer taraftan kısa dönem ARDL 

Hata Düzeltme Modeline göre ise değişkenler arasında uzun dönemde 

olduğu gibi kısa dönemde de anlamlı bir ilişki mevcuttur. Ancak kısa 

dönemde etki çok daha zayıftır. 

SONUÇ 

Türkiye’de son yıllarda yaşanan yüksek gıda enflasyonu en tartışmalı 

konulardan biri oldu. Bir taraftan tüketiciler gıda fiyatlarındaki 

artıştan yakınırken, diğer taraftan çiftçiler ve üreticiler tarımsal 

faaliyetten yeterli gelir elde edemediklerini öne sürdüler. Uzmanlar, 

akademisyenler ve tarım ve gıda sektöründe çalışan ilgili kişiler ise 

genellikle bu durumun en önemli sebebini açıklamak için girdi 

maliyetlerindeki artışa dikkat çektiler. 
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Bu çalışmada, tarımsal girdi maliyetleri ile tarım ürünleri üretici 

fiyatları arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu çerçevede, tarımsal 

üretimde kullanılan girdilerin maliyetini temsil etmesi için TÜİK 

tarafından ilk kez 2020 yılının Mart ayında yayımlanmaya başlanan 

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) çalışmaya dâhil edilmiştir. 

Bu anlamda bu çalışma, Tarım-GFE’yi kullanarak analiz yapan ilk 

çalışmalardan biri olma özelliğini taşımaktadır. Tarım-GFE, mazottan 

gübreye, yemden tarımsal ilaçlara kadar tarımsal üretimde kullanılan 

birçok faktörü kapsamaktadır. Üretici fiyatlarını temsil etmesi için de 

Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Endeksi (Tarım-ÜFE) çalışmada 

kullanılmıştır. Çalışmanın analiz dönemi ise 2015 Ocak’tan 2020 

Ağustos’a kadar olan dönemi kapsamaktadır. 

Değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi ARDL sınır testi ile 

araştırılmış ve tarımsal girdi maliyetleri ile tarım ürünleri üretici 

fiyatları arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir. Uzun dönem 

katsayısının ise 1.08 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir ifadeyle, 

tarımsal girdi maliyetlerinde görülen yüzde 1’lik bir artış tarım 

ürünleri üretici fiyatlarını yüzde 1.08 oranında artırmaktadır. Daha 

sonra, ARDL uzun dönem sonuçlarının doğruluğunu test etmek için 

FMOLS modelinden yararlanılmıştır. FMOLS modelinden elde edilen 

katsayı da ARDL modeliyle uyumlu olarak 1.03 olarak bulunmuştur. 

Kısaca, uzun dönemde tarımsal girdi maliyetlerinde görülen yüzde 

1’lik bir artış tarım ürünlerinin üretici fiyatlarını yüzde 1.03 ile yüzde 

1.08 arasında artırmaktadır. 
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Ayrıca, kısa dönemli etkiyi görebilmek için ARDL Hata Düzeltme 

Modeli katsayıları tahmin edilmiş ve iki değişken arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur. İlgili katsayının ise 0.17 olduğu tespit edilmiştir. 

Daha açık bir ifadeyle, tarımsal girdi fiyatlarında görülen yüzde 1’lik 

bir artış tarımsal ürünlerin üretici fiyatlarını kısa dönemde yüzde 0.17 

oranında artırmaktadır. Ayrıca, -0.157 olarak tahmin edilen hata 

düzeltme terimi, bir önceki ayda meydana gelen dengeden sapmaların 

mevcut ayda yüzde 15.7 oranında uzun vadeli dengeye yakınsadığını 

göstermektedir. Yani, uyarlama sürecinin yavaş olduğu ve 6 aydan 

biraz uzun sürdüğü görülmektedir. 

Sonuç olarak, Türkiye’de tarımsal ürünleri üretici fiyatları uzun 

dönemde en az tarımsal girdi fiyatları kadar artmaktadır. Diğer 

taraftan kısa dönemde ise girdi maliyetlerinin üretici fiyatları 

üzerindeki etkisi uzun döneme göre daha düşüktür. Üreticilerin 

şikâyetinin temel sebebi ise muhtemelen kısa dönemdeki fiyatlarda 

görülen bu yavaş geçişten kaynaklanmaktadır. Girdi maliyetlerinin 

sürekli artması da üreticilerin şikâyetlerinin daha da artmasına neden 

olmaktadır. 
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GİRİŞ 

Sığır, yük hayvanı olarak binlerce yıldır insanlar tarafından 

kullanılması yanında boynuz, deri ve daha da önemlisi süt, kan ve et 

şeklinde bir besin kaynağı olarak kullanılmaktadır. İnsan göçleri ile 

sığırların hareketi, yabani sığır genlerinin geri melezlenmesi ve 

seleksiyona dayalı ıslah gibi etkiler farklı ırklarda yüzlerce 

generasyona yol açmıştır (Porter, 1992; Ellis ve Hammond, 2014). 

Hastalık direnci bir sığır ırkı veya populasyonunda istenen 

özeliklerdendir. Geçmişte, patojenler, az duyarlı bireylerin doğal 

seleksiyonu yoluyla hastalık direncine katkıda bulunmuştur. Son 

zamanlarda, hayvancılıkta evcil hayvanları korumak için böcek 

ilaçları, antibiyotik ve aşı gibi insan müdahalerinin yanında çiftlik 

şartları gibi çevresel etkilerin iyileştirilmesi hastalık direncinin 

geliştirilmesine katkı sağlamıştır. Ancak bunun yanında ıslah 

çalışmaları ile birlikte, süt ve et verimin ve kalitesinin en üst düzeye 

çıkarmak çalışılmıştır. Bu şekilde, patojenlere karşı kazanılan doğal 

direnç azaltılmış, ilaç ve aşılara bağımlılık arttırılmıştır (Ellis ve 

Hammond, 2014). Seleksiyon yoluyla hastalık direnci artırmak için 

çabalar şimdiye kadar damızlık sığır endüstrisinin odak noktası 

olmamıştır. Sığır, dünya çapında milyar dolarlık sanayi temelidir; bu 

yüzden sağlıklı ve hastalığa dayanıklı populasyonları korumak için 

araştırmaları artırmak için tam zamanıdır. Günümüzde sığır endüstrisi 

dünya genelinde tarım ve ekonominin önemli bir parçası 

konumundadır. Sığır varlığı bakımından Hindistan 301 milyon 600 

bin ile ilk sırada bulunurken, bunu 219 milyon 93 bin ile Brezilya ve 



 

94 ZİRAAT ÇALIŞMALARI VE ÇİFTLİK HAYVANLARINDA İLERİ BİYOTEKNOLOJİK 
UYGULAMALAR  

100 milyon 250 bin ile Çin izlemektedir (Tarım ve Gıda Örgütü’nün; 

FAO, www.usda.gov/topics/animal-products/cattle-beef). Ülkemiz 

sığır varlığı bakımından 17 milyon 872 bin (yerli sığır ırkı sayısı; 1 

874 925)  ile 10. sırasında yer almaktadır (07 Ekim-2019, 

http://www.tuik.gov.tr/). 

Sığırlardaki hastalık salgınları, hayvan refahını ve verimliliği, 

antibiyotik kullanımına talebin artmasını, yiyeceklerde bulunma 

riskini ve uluslararası ticareti etkilemektedir (Thompson ve ark., 

2002). Salgın hastalıklar, bakterilerin ve virüslerin, iç ve dış 

parazitlerin, yem kaynaklı toksinlerin ve genetik bozuklukların neden 

olduğu hastalıkları kapsamaktadır. Daha önceden sınırlar ile kısıtlanan 

bulaşıcı hastalık salgınları, hayvansal üretimin ve ticaretteki büyük 

ölçekli büyümenin bir sonucu olarak, sınırların ortadan kakmasına ve 

bulaşıcı hastalık salgınlarını giderek daha çok uluslararası bir sorun 

haline gelmesine neden olmuştur. İlaç tedavileri hastalık salgınlarını 

önlemede genellikle etkili olsa da gerek yeni ortaya çıkan hastalıklar 

gerekse hayvansal ürünlerdeki kimyasal kalıntısı ve yaygın kullanılan 

ilaçların patojenlerde oluşturduğu direnç, bilim insanlarını alternatif 

metotlar aramaya yönlendirmiştir. Genetik olarak hastalıklara dirençli 

sığırların yetiştirilmesi ve ıslahı buna iyi bir örnektir. Hayvan ve insan 

sağlığı açısından son derece önemli olan ‘‘kimyasaldan arındırılmış’’ 

bir çevrenin oluşturulması sağlanabilir. 

Dünyada kullanılan tüm antibiyotiklerin % 50’si veteriner amaçlar 

için kullanıldığı tahmin edilmektedir (Teuber, 2001). Sığır 

endüstrisinde antibiyotikler, enfeksiyonların tedavisinin yanında genel 
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sağlık, büyüme ve yem kullanımını artırmak için kullanılabilmektedir 

(Teuber, 2001). Hayvanlarda kullanılan bu antibiyotikler zamanla 

bakterilerde antibiyotik direncinin gelişmesine yol açacağı ve bunun 

sonucu olarak da insanlardaki hastalıklara etkili olan antibiyotiklerin 

etkilerini yitireceği ön görülmektedir. Bakteriler ek olarak bazı çiftlik 

hayvanlarındaki parazitler geleneksel ilaç tedavilerine karşı direnç 

kazanmaktadırlar. Nematodların, koyun ve sığırlarda kullanılan bazı 

ilaçlara karşı direnç kazandığını gösteren verilerin yanında sığırlardaki 

kenelerinde (Boophilus microplus) böcek ilaçlarına karşı dirençli 

olduğunu belirten çalışmalar vardır (Anziani ve ark., 2001; Li ve ark., 

2005). 

Hastalık direnci, çiftlik hayvanlarının populasyonu ve verimi korumak 

için gıda güvenliği ile ilgili güncel kaygıların başında gelmektedir. 

Konakçı ve parazit arasında her zaman bir baskın gelme rekabeti söz 

konusudur. Konakçı ve parazit arasındaki ilişki özellikle enfeksiyon 

hastalıklarının dinamikleriyle bağlantılıdır. Parazitin genetik 

varyasyonu, virülans ve konakçıya uyum sağlaması gibi özellikleri, 

konakçı ve parazit arasındaki birliktelik sürecinden güçlü bir şekilde 

etkilenebilir (Biek ve Real, 2010). Konakçı genomu işgalci patojen 

karşı koruyucu birçok mekanizmaya sahiptir ve her patojene karşı 

verilecek olan immün cevap hatırlanmaktadır. Bu mekanizmaların 

ayrıntılarının anlaşılması hayvan ve insanların yararlarına 

kullanılmasında öncelikli olmalıdır. Günümüz teknolojisindeki 

gelişmeler ile hastalıkların kontrolünde yeni yaklaşımlar ortaya 

çıkmaktadır; fakat bu stratejiler uzun vadede ve biyolojik güvenlik 
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gerektiren süreçlerdir. Majör histokompatibilite kompleksi (MHC) 

immünolojik ve immünolojik olmayan fonksiyonlara sahip gen 

kümelerinin birbirlerine sıkıca bağlandığı bir bölgedir, çenesiz 

omurgalılar dışındaki tüm omurgalılarda bulunur (Tizard, 2004). 

Hastalıklara direnç ve immün cevaptaki varyasyon genellikle yüksek 

düzeyde polimorfik MHC’ye atfedilmiş ve ilişkili gen markerları, 

serotipler ve son zamanlarda SNP haplotipleri tanımlanmıştır (Kelley 

ve ark., 2005). Hastalıklarla ilişkili çalışmalar immün cevap ile ilişkili 

çok sayıda değişik allel gösterilmiştir. Majör histokompatibilite 

kompleksi sığırlarda sığır lökosit antijeni (BoLA) olarak bilinir ve 23. 

Sığır kromozomu üzerinde bulunur, mastitis ve sığır lösemi virüsünün 

neden olduğu lenfoma gibi hastalıklara direnç varyasyonuyla 

ilişkilidir. Ayrıca BoLA’ın süt verimi, büyüme ve üreme gibi 

özellikleri etkilediği görülür, genellikle insanlarda antijene karşı 

bireysel immün tepkisi farklılaşmaları ölçülemez. BoLA insanlardaki 

MHC bölgesine benzer bir şekilde organize edilmiştir, ancak dikkate 

değer bir fark vardır. 23. kromozomda Sınıf II bölgesinde büyük bir 

düzenleme görülür iki alt bölgeye ayrılmıştır, bu bölünme kromozom 

uzunluğunun üçte biri kadardır. Sınıf IIa alt bölgesi DR ve DQ genleri 

gibi işlevsel olarak ifade edilen genler ve Sınıf IIb bölgeside DYA, 

DYB, DMA, DMB, DOB, DOA, TAP1, TAP2, LAP2 ve LMP7 gibi 

görevleri tanımlanmamış genlerden oluşur. Buna ek olarak, insanlarda 

görülen bir çift (DP) sınıf II geni sığırlarda görülmez bunu yerine 

sığır, koyun ve keçilerde bir çift halinde DY geni görülmektedir. 

İnsanlarda, üç klasik, polimorfik sınıf I geninin (HLA-A, -B ve -C) her 
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biri, tüm haplotiplerinde bulunurlar. Ancak sığırlarda, tanımlanan 

klasik sınıf-I genlerinin dört veya daha fazlasının hiç biri düzenli 

olarak ifade edilmez ve ayrıca biri diğerinde gen sayıları ve 

kompozisyonları haplotiplerde farklılık gösterir. Sınıf I ve II deki bu 

varyasyonların sığır bağışıklık tepkilerinde önemli bir rol oynadığı 

tahmin edilmektedir. Sığırlarda sınıf II allellerinin şap, dematofilosis, 

mastitis ve sığır lösemi virüsü gibi hastalıklara karşı hayvandan 

hayvana değişen hastalık duyarlılığı ile ilişkilendirilmiştir (Lewin ve 

ark., 1999; Untalan ve ark., 2007; Fadista ve ark., 2010; Miyasaka ve 

ark., 2011). Hastalık ve ürün özellikleri arasındaki dolaylı ilişkinin 

DRB3 allelinin mastitise duyarlı/dirençli özelliğine dayandırılarak 

gösterilmiştir (Oprzadek ve ark., 2012). Bazı tanımlanmış 

hastalıklarda, etkilenmiş bireylerde yüksek frekansa sahip yaygın 

haplotiplerin belirlenmesiyle haplotip ve hastalık duyarlılık ilişkisi 

gösterilmiştir (Todd ve ark., 1988). Fakat tanımlanan SNP-

Haplotiplerinin bağışıklık cevaptaki varyasyonlarla ilişkili olduğunu 

göstermek için daha fazla kanıta ihtiyaç vardır. İmmünite ile ilgili 

genom bölgelerindeki genetik yapının anlaşılması, immun cevabın 

altında yatan genetik mekanizmayı anlamamızı kolaylaştırırken 

hayvanların geliştirilmesinde kullanılmak üzere ileri seleksiyonda 

programlarında kullanılabilecek bir potansiyele sahiptir. Bu açıdan 

MHC’nin sığırlardaki karşılığı olan BoLA hakkındaki bilgiler detaylı 

bir şekilde araştırılmalıdır. 
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Bu bölümün amacı, sığırlardaki büyük doku uygunluk kompleksi 

(BoLA) sınıf I, II ve III gen bölgelerinin diğer bir ifade genetik 

çeşitliliğinin kilit özelliklerini tanımlamak, hastalık direncindeki 

rollerini tartışmak ve mümkün olduğunca yakın zamanda yayınlanan 

araştırmalardan kaynaklanan kavram ve bilgileri tanıtmaktır. 

Majör Histokompatibilite Kompleksi (MHC) ve 3 Boyutlu Yapısı  

MHC neredeyse tüm omurgalılarda immün sistemin temel kısmıdır 

(Edwards ve Hedrick, 1998). Omurgalılarda bulaşıcı hastalıklara 

dirençlilik için en önemli genetik sistemlerden birisini oluşturur (Hill, 

1998; Hedrick ve ark., 2000). Bu sistemin yapı, fonksiyon ve 

farklılığın tanımlanmasıyla, omurgalı türlerinde immün yanıtın çok 

önemli olduğu anlaşılmıştır. Sınıf I, sınıf II ve sınıf III olmak üzere, 3 

grup histokompatibilite antijeni vardır.  Sınıf I molekülü, 45 KDa 

molekül ağırlıklı bir alfa zincir (ağır zincir) ve ona nonkovalent olarak 

bağlı 12 KDa molekül ağırlığına sahip bir β2-mikroglobulin zinciri 

olmak üzere iki zincirden oluşur. Sınıf I molekülleri tüm çekirdekli 

hücrelerce ifade edilir ve temel fonksiyonları peptitleri T-

lenfositlerine (CD8+) sunmaktır. Sınıf II molekülleri farklı genler 

tarafından kodlanan α ve β zincirlerinin nonkovalent bağlanması ile 

oluşur. Sınıf II moleküllerinin her iki zinciri de (moleküler kütleleri 33 

KDa ve 28 KDa) MHC ile ilgili genler tarafından kodlanır. Sınıf II 

molekülleri, ‘‘profesyonel’’ antijen sunan hücreler olarak ifade edilen 

dendrik hücreler ve makrofajlar üzerinde bulunur. Bu hücreler 

üzerinde bulunan sınıf II molekülleri ekstraselüler patojenlerden gelen 

peptitleri T hücrelerine (CD4+) sunar, bir kez uyarılan makrofajlar ve 
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B hücreleri antikor üretirler. Bu üç molekül arasında en az bilgiye 

sahip olduğumuz sınıf III molekülleridir. Sınıf III molekülleri oldukça 

farklı MHC moleküllerinden oluştururlar, bu ürünler daha çok immün 

süreçle ilişkilidirler, örneğin tamamlayıcı sistem bileşenlerinden olan 

steroit 21-hidrolaz enzimleri ve tümör nekrosis faktörleri Sınıf III 

moleküllerine birer örnektir (Owen ve Stranford, 2013). 

 

Şekil 1. MHC sınıf I ve MHC sınıf II moleküllerinin protein yapılarının 
karşılaştırılması (Ribbon diagramı). (A) MHC sınıf I molekününün diagramı, (B) 
MHC sınıf II molekülünün diagramı, (C) sınıf I bağlanma oluğu, (D) sınıf II 
bağlanma oluğunu (α1 bölgesi hariç tüm alanlar disülfür bağı ile dengelenir) 
göstermektedir (Deng ve Mariuzza, 2006; Ratcliffe, 2016; MHC Class I, Protein 
Data Bank: 5IB1, MHC Class II, Protein Data Bank: 4AEN 

,http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do). 
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Sınıf I ve Sınıf II moleküllerinin 3 boyutlu yapılarının X-ray 

kristalografi ile belirlenmiş, antijen ile T-hücreleri reseptörlerinin 

interaksiyonu ve pepti bağlanma bölgeleri açığa çıkarılmıştır 

(Bjorkman ve ark., 1987; Brown ve ark., 1993). Peptit haritaları ve 

amino asit dizileri gösterdi ki, MHC sınıf I in α zincirini oluşturan 

molekül 3 domain içermektedir bunlar α1, α2 ve α3’dür. Sınıf I 

molekülünün antijen (peptit) bağlanma yarığını oluşturan α1 ve α2 

domainleri distal domainlerken, α3 domaini membran proksimal 

domainidir. α3 domaini ve β2-mikroglobulin bölgesi diğer 

immünoglobulinlerin sabit bölgelerinin dna dizileri ile önemli 

benzerlikler gösterir. Sınıf II MHC molekülünün her bir zinciri 2 dış 

domain içerir; α1 ve α2 domainleri ile β1 ve β2 domainleridir. Sınıf II 

molekülünün α1 ve β1 domainleri distal domainler olup, antijen 

bağlanma yarığını oluşturur (Amills ve ark., 1998). α2 ve β2 

domainleri hücre membranındaki proksimal domainlerdir (Şekil 1).    

Sığır Büyük Doku Uygunluk Kompleksi (BoLA) 

 

Bos taurus ve Bos indicus daki MHC araştırmalarının immünogenetik 

orijinleri ve keşiflerinin açıklanabilmesi için insanlardaki lökosit 

antijen (HLA) sistemi ve farelerdeki H-2 kompleksi üzerindeki 

çalışmalardan yararlanılmıştır (Klein, 1986). HLA gibi, sığır MHC 

araştırmalarının temeli klasik serolojik ve transplantasyon genetiğine 

dayanır. Sığırlardaki MHC’nin keşfi Amorena ve Stone (1978) ve 

Spooner ve ark. (1978)’larına atfedilmektedir. Genetik bölgeleri, deri 

transplantları ve alloimmünizasyon kullanılarak üretilen serolojik 

reaktifler kullanılarak tanımlanmış ve sığır lökosit antijen (BoLA) 
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sistemi olarak isimlendirmiştir (Spooner ve ark. 1979). Sığır major 

histokompatibiliti kompleksi (MHC) immün cevap veya hastalık 

duyarlılığı ile ilgili temel genlerin yoğunlaştığı, sığır 23. kromozomu 

üzerinde yer alan bir gen bölgesidir (Miyasaka ve ark., 2011; 

Takeshima ve Aida, 2006). BoLA, sınıf I, II ve III olarak 3 bölgeye 

bölünmüştür, diğer memelilerdeki MHC’ler ile benzerlik gösterirken 

genomik organizasyonunda sınıf II bölgesi diğer memelilerden 

farklılık göstermektedir (Kelley ve ark., 2005). Bu farklılık BoLA 

sınıf II bölgesindeki büyük bir inversiyondan kaynaklanmaktadır. 

MHC II bölgesinin sentromere yakın bölgesine IIb bölgesi 

denilmektedir, bu bölge temel MHC bölgesinden yaklaşık 20 Mb non-

MHC (MHC olmayan) DNA ile ayrılmıştır (Childers ve ark., 2006). 

BoLA sınıf IIa bölgesi sınıf I bölgesine sıkı bir şekilde bağlıdır, 

ekspresyonu gerçekleşen DQ ve DR genlerinden oluşur, MHC 

haplotip gruplarının çeşitlenmesini sağlayan bölgedir (Davies ve ark., 

1997). BoLA sınıf I ve IIa yüksek düzeyde polimorfik olmalarıyla 

sınıflandırılırlar ve çeşitli bağışıklık yanıtları ile ilişkilendirilmiştirler. 

BoLA sınıf I deki varyasyonların büyük bir kısmı bu bölgedeki 

delesyon ve duplikasyonlardan meydana geldiği düşünülmektedir, 

bunun sonucunda genleri oluşturan nükleotid dizilerinde farklılıklar 

oluşmaktadır (Ellis ve ark., 1999). Diğer taraftan gen bölgelerindeki 

tek nükleotid polimorfizmlerden (SNP) kaynaklanan immun 

cevaplardaki farklılıklar olabildiği gibi polimorfik BoLA ve BoLA 

haplotiplerindeki varyasyon immun cevaptaki farklılığı katkıda 

bulunmaktadır (Baker ve ark., 2006). 
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BoLA genleri 5 Adet peptit-bağlanma proteini kodlar: DQ, DR, DN, 

DO ve DY (Kelley ve ark., 2005; Baker ve ark., 2006). Sınıf I ve 

MHC IIa genlerin bağışıklık fonksiyonunu anlamada odak noktayı 

oluşturmaktadırlar.  MHC sınıf IIa bölgesi sınıf I bölgesine sıkı bir 

şekilde bağlıdır, ekspresyonu gerçekleşen DQ ve DR genlerinden 

oluşur, MHC haplotip gruplarının çeşitlenmesini sağlayan bölgedir 

(Davies ve ark., 1997). MHC sınıf II allerleri yüksek düzeyde 

polimorfiktir, bu da bireylerde tanımlanabilir epitopları ( antikorların 

antijenleri tanımak için baktıkları kısımlarına verilen ad) 

arttırmaktadır (Norimine ve Brown, 2005). Sığırlardaki MHC’de sınıf 

II deki DQA, DQBve DRB genleri en polimorfik genlerdir, diğer 

türlerle benzerlik gösterirler (Andersson ve ark., 1986). 5 farklı DQA 

ve DQB geni ve 3 tane DRB genleri tanımlanmıştır. En çok ifade 

edilen iki tane DQA ve DQB genleri ve bir tane fonksiyonel DRB geni 

belirlenmiş, DQ genlerinin sayısı haplotiplerde çeşitlilik gösterir 

(Andersson ve ark., 1988; Gelhaus ve ark., 1999a; Takeshima ve 

Aida, 2006). Bugüne kadar 106 DRB3, 46 DQA ve 52 DQB alelleri 

bildirilmiştir (Norimine ve Brown, 2005; Baxter ve ark., 2009). 

Polimorfik MHC genleri ve MHC haplotiplerindeki varyasyon, 

immun cevapların çok çeşitli olmasına katkıda bulunur.   

BoLA bölgesinin genomik organizasyonu 

 

BoLA bölgesi sığırlarda en iyi şekilde karakteriz edilmiş olan 23. 

otozomal kromozom (BTA23) üzerinde haritalanan ve yapısal genler 

içeren bir bölgedir (Fries ve ark., 1993; Takeshima ve Aida, 2006). 

Yapısal genlerin bağlantı haritaları, sperm tiplendirme ve aile 
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çalışmaları kullanılarak belirlenmiştir (Şekil 2). Sığır MHC bölgesinin 

fiziksel haritasının tamamlanmasıyla birlikte, bu bölgenin 154 genin 

içerdiği ve genlerden 60 tanesinin sınıf I bölgesinde, 38 tanesi sınıf IIa 

ve sınıf IIb’de ve 56 tanesinin de sınıf III bölgesinde bulunduğu 

belirlenmiştir (Bensaid ve ark., 1991; Takeshima ve Aida, 2006).  

Sınıf I bölgesi 770-1650 Kb’lık bir dna dizisine sahiptir. Birbirine sıkı 

bir şeklide bağlı yaklaşık 200 Kb uzunluğunda BoL-A ve BoL-B 

şeklinde iki bölgeden oluşur (Bensaid ve ark., 1991). Sığır MHC sınıf 

I bölgesi ekspresyonu gerçekleşen 10 farklı gen ile birlikte sessiz 

genlerden oluşur, bu genlerden 4’ü transkripte olur fakat 

ekspresyonları bireyler arasında değişkenlik gösterir (Babiuk ve ark., 

2007). Yirmi sekiz farklı sınıf I nükleotid dizilimi tespit edilmiştir 

(Takeshima ve Aida, 2006). Allelik polimorfizm antijen-bağlanma 

bölgesi ile ilişkilidir ki bu ilişki kazanılmış immun cevabın 

özgünlüğünü ve haplotiplerin tanımlanması için kullanılır (Ballingall 

ve ark., 1998). 

Sınıf III bölgesi immünolojik ve diğer fonksiyonları oluşturan gen 

setlerinin heterojen bir şekilde dağılmasından oluşur, örneğin bu 

bölgede BF ve C4 tamamlayıcı faktörler, CYP21 (steroid 21-

hidroksilaz), HSP70 (ısı şok proteini 70) TFNA ve TFNB (tümör 

nekroz faktör α ve β) genleri bulunur (Andersson ve Mikko, 1995; 

Obexer-Ruff ve ark., 1996; Schwaiger ve ark., 1996). Sınıf I 

genlerinin rekombinasyon ile ayrılmadığı gösterilmiştir (Lindberg ve 

Andersson, 1988). BoLA-A lokusu, en fazla eksprese olan sınıf I 

genidir, sınıf IIa bölgesinin telomeriğinde yer alır (Eijk ark., 1995).  
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Şekil 2.  Sığır 23. kromozomu üzerindeki BoLA bölgesinin fiziksel haritalaması. 
Değerler santimorgan birimleri (cM) olarak ifade edilmiştir. Lokuslar kalın 
yazılmıştır. (Amills ve ark., 1998; Takeshima ve Aida, 2006).  

Sınıf II bölgesinin genetik haritalanması sonucunda, iki alt bölgesi 

tanımlanmıştır (Andersson ve ark 1988; Eijk ve ark., 1993). Bu iki alt 

bölge arasında büyük bir mesafe vardır, yani sınıf IIb’deki DYA geni 

ile sınıf IIa DRB3 geni dna dizilimleri arasında yaklaşık 24 cM 

uzunluğunda bir mesafe bulunmaktadır.  Bu yüzden BoLA genleri bir 

sistem olarak düşünülebilir, bu genler kümeler halinde organize 

edilmiştir ve bazı lokuslar yakın bir şekilde bağlıyken diğerleri kısmen 

birbirlerinden uzaktırlar. Sığırlardaki MHC’yi insan ve farelerdeki 

benzer bölgelerden ayıran en önemli özellik sınıf II teki bu iki alt 

bölge arasındaki genetik mesafedir. Sınıf IIa alt bölgesi DR ve DQ gen 
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kümelerinden oluşur. Fiziksel ve genetik haritalama sığır DR ve DQ 

genlerin yakın bulunduğunu göstermektedir (Andersson ve ark., 1986; 

Scott ve ark., 1987). Sınıf IIb bölgesinin gen içeriği ve yerleri tüm 

Pecoran ruminatların karakteristik özelliğidir (Childers ve ark., 2006). 

Sınıf IIb bölgesi DMA, DMB, LMP2, LMP7 ve TAP genleri kapsayan 

bir bölgedir, bu genler antijen sunumu ve taşımasıyla görevlidir, 

bunların dışındaki sınıf II genlerinden olan DOA, DOB, DYA ve DYB 

gibi genlerin fonksiyonları henüz bilinmemektedir (Lewin, 1996; 

Russell ve ark., 1997; Davies ve ark., 1997). 

Sınıf I ve II genlerine ek olarak CYP21, BF, HSP70 ve C4 sınıf III 

genleri sığır MHC bölgesinde sınıf IIa bölgesinin telomeriğinde 

gösterilmiştir (Lewin, 1996). BoLA sınıf III bölgesi genleri, HLA sınıf 

III genlerinde görülen fonksiyon ve organizasyonlarını korunduğu 

görülür (Brinkmeyer-Langford ve ark., 2009). BoLA genleri belirli bir 

sistemde kromozom üzerinde yerleşmelerine rağmen, kümeler 

şeklinde düzenlenmişlerdir, başka bir deyişle bazıları birbirine sıkıca 

bağlı ve nispeten diğerlerinden uzaktır. Farklı sığırlar arasında, DRB3 

ve DYA arasındaki rekombinasyon oranlarında önemli varyasyonlar 

gözlenmiştir (Park ve ark., 1995; Park ve ark., 1999). 

BoLA sınıf I bölgesi  
 

Sığırlarda, sınıf I bölgesi en az 10 adet sınıf I geni ve birden fazla 

sessiz gen içerir (Lindberg ve Andersson, 1988; Bensaid ve ark., 

1991). Klonlama, cDNA, trasfeksiyon/ekspresyon ve dizi analizleri 

kullanılarak, sığırlarda en az 4 sınıf I locisinin transkripsiyonu 
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olduğunu belirlenmiştir (Ellis ve ark., 1999; Birch ve ark., 2006). 

BoLA sınıf I genleri yüksek düzeyde polimorfiktir ve immün cevapla 

ilişkili çok sayıda haplotip gösterilmiştir. İnsanlarda, üç sınıf 

polimorfik sınıf I geni (HLA-A, -B ve -C) haplotipi bulunmaktadır. 

Fakat sığırlardaki dört sınıf I geninin aynı haplotiplerle ekspresyon 

olup olmadığı tam olarak açıklanamamıştır. Klasik sınıf I, α zinciri ve 

kısmen polimorfik bir β2 mikroglobulin (MHC lokusunda 

kodlanmayan) zincirinden oluşan heterodimer yapıda moleküllerdir. 

BoLA’nın Sınıf I bölgesinin organizasyonu MHC sınıf II genlerine 

göre daha karmaşıktır ve daha az anlaşılabilmiştir. BoLA sınıf I 

bölgesinin karmaşıklığı interlokus rekombinasyonundan 

kaynaklanmaktadır ve buda alleller arasında çeşitliliğin artırılmasına 

yardımcı olmaktadır (Holmes ve ark., 2003; Babiuk ve ark., 2007). 

T lenfositleri (CD8+)(CTL), enfekte olmuş hücrelerin yüzeyi üzerinde 

MHC-I ile gösterilen antijenleri ile etkileşen, virüs ile enfekte 

hücreleri öldürebilen sitotoksik hücrelerdir. Bu sınıf T hücreler viral 

enfeksiyonlarda konakçı tarafından verilen immün cevap için yüksek 

bir önem taşıdığı kabul edilmektedir (Murphy ve ark., 2008). MHC 

sınıf I molekülleri intraselüler peptitleri (8 ya da 9 amino asit 

uzunluğunda) T hücrelerine (CD8+) sunarlar ve doğal katil hücreler 

(NK) ile etkileşimdedirler, sınıf I genlerindeki polimorfizmler, 

özelliklede viral enfeksiyonlara karşı verilen immün cevap üzerinde 

bir etkiye sahiptir (Childerstone ve ark., 1999; Guzman ve ark., 2008). 

Bütün hücrelerde, hücresel proteinlerin dönüşümü sabittir ve 

sitoplazmada multimerik proteolitik kompleksler küçük peptitlere 

ayrılır (Rivett, 1993). Memelilerde MHC sınıf II bölgesinden 
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kodlanan iki proteozom bileşenleri vardır, bunlar düşük molekül 

kütleli polipeptitler olan LMP2 (low molecular mass polypeptide) ve 

LMP7’dir. LMP’ler ve Sınıf I moleküllerinin ekspresyonu sitokinin 

interferon gama tarafından artırılır. Proteazomdan elde edilen peptitler 

dimerik bir protein (MHC Sınıf II bölgesinden kodlanan taşıyıcı 

protein: TAP) yardımıyla endoplazmik retikulum (ER) zarına 

taşınmaktadır. ER’de, Sınıf I molekülleri peptid ve β2-mikroglobulin 

ile bir kompleks oluşturur ve daha sonra hücre yüzeyine taşınırlar. 

CTL'ler T hücresi reseptörü yardımıyla vücutta sürekli gözetleme 

yaparlar. Herhangi bir enfeksiyonun yokluğunda, sınıf I molekülü 

kendi peptitlerine bağlı bulunur. Bir virüs ya da başka bir hücre içi 

parazitli enfeksiyon sırasında, kendinden olmayan veya yabancı 

peptitler proteazom tarfından bazı proteinlere yıkılır (Chaplin, 2010). 

CTL’ler MHC I ve yabancı peptitin oluşturduğu kompleksle 

karşılaştıklarında sitotoksik reaksiyon ile enfekte olmuş hücreyi 

öldürürler. CTL’ler sadece kendi MHC sınıf I ile bağlanmış yabancı 

peptitleri tanıyabilir, MHC I CTL’rin sınırlayıcısı olarak bilinir 

(Zinkernagel ve Doherty, 1974). Ancak şimdiye kadar sığırlarda 

TAP’la ilgili bir rapor henüz bildirilmemiştir. 

Bununla birlikte, 107 allel (http://www.ebi.ac.uk/ipd/mhc/BoLA/) 

tespit edilmiş ve MHC sınıf I serotipleri ve hastalık arasında ilişki 

bulunmuştur. Kene saldırılarına karşı dirençli BoLA Sınıf I allelleri 

(w6.1 ve w7) tespit edilmiş ve bu allellerin kenelere karşı koruyucu 

olduğu vurgulanmıştır (Stear ve ark.,1984, 1990). Birçok çalışmada 

BoLA sınıf I molekülleri ile mastitis ve Mycobacterium bovis gibi 
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hastalıklar arasında direnç veya duyarlılık ilişkisi olduğu 

belirlenmiştir (Weigel ve ark., 1990; Mejdell ve ark., 1994; Aarestrup 

ve ark., 1995; Mallard ve ark., 1995). FMDV enfeksiyonu (şap 

hastalığı) ve aşılama sonrasında konakçıdaki MHC sınıf I ile FMD 

virüsüne (FMDV) özgün T hücrelerinin (CD8+) bulunduğu 

kanıtlanmıştır (Guzman ve ark., 2008). 

BoLA sınıf II bölgesi  
 

Sınıf II bölgesi serolojik teknikler, heterolog ve homolog sınıf II 

probları klonlanarak, RFLP, PZR-RFLP ve nükleotid dizileme 

kullanılarak karakterize edilmiştir (Andersson ve Rask, 1988; Groenen 

ve ark., 1989; Sigurdardottir ve ark., 1991; Davies ve ark., 1992; 

Davies ve ark., 1994; Maillard ve ark., 1999). Sınıf II bölgesi iki farklı 

alt bölgeye dağılmıştır. Sınıf IIa fonksiyonel bir şekilde ekspresyon 

olan DR ve DQ genlerinden ve sınıf IIb bölgesi de fonksiyonları 

henüz tanımlanmamış DYA, DYB, DMA, DMB, DOB, DOA, TAP1, 

TAP2, LAP2 ve LMP7 genlerinden oluşur. Bu sınıfın DRB3 ve DQB 

gibi bazı genleri yüksek ölçüde polimorfiktir. BoLA sınıf II 

molekülleri antijen sunan hücrelerde ifade edilir. BoLA sınıf II 

sisteminde, DQ daha kompleks iken, DRB3 hem ifade edilir hem de 

fonksiyoneldir (Glass, 2004). Sığırlarda BoLA-DR ve BoLA-DQ 

lokus ürünlerinin ekspresyonu görülür. DRA, DRB3, DQA ve DQB 

genleri transkripsiyonu gerçekleşir, DR ve DQ ürünleri yardımcı T 

hücrelerinde (CD4+) restriksiyon elementi olarak hücre yüzeyinde 

tespit edilebilirler (Glass ve ark., 2000). İnsanların aksine sığırlarda 

MHC bölgesinde DP genleri yoktur. BoLA sınıf II polimorfizm 
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üzerine yapılan bir çok çalışmada, BoLA sınıf II genleri ve hastalık 

direncinin bağlantılı olduğu gösterilmiştir, birçok ıslah programında 

bu durum kullanılmıştır, örneğin dermatophilosis’e duyarlı 

hayvanların itlaf edilmesi buna en iyi örnektir (Maillard ve ark., 

2003). Sığır solunum sistemi sinsitiyal virüsü (BRSV), sığırlarda 

BoLA sınıf II CD4+ ve CD8+ taşıyan sınırlı T hücrelerinde 

enfeksiyona neden olurken ve buzağılarda solunum sisteminde T 

hücrelerinin azalmasına yol açmaktadır. Buda hücresel bağışıklığının 

sığırların korunması için nedenli önemli olduğunun en iyi 

göstergesidir (Taylor ve ark., 1995; Gaddum ve ark., 1996; Fogg ve 

ark., 2001). 

BoLA Sınıf IIa alt bölgesi  
 

Temel sınıf II bölgesinin sınırlarını oluşturması ve yüksek oranda 

polimorfizm göstermesi nedeniyle Sınıf IIa bölgesindeki genler ve gen 

ürünleri kapsamlı bir şeklide incelenmiştir. Sınıf IIa bölgesinde 1 adet 

DRA, 3 adet DRB (DRB1-DRB3), 5 adet DQA (DQA1-DQA5) ve 5 

adet DQB (DQB1-DQB5) geni olmak üzere toplam on dört tane gen 

tanımlanmıştır (Tablo 1). İnsan çalışmalarının aksine HLA-DP 

probları ile yapılan hibridizasyon çalışmalarının sonucunda sığır 

genomunda DP genlerine (insan bağışıklığı için önemli) 

rastlanmamıştır (Takeshima ve Aida, 2006). 

DR alt bölgesinin genetik yapısı tüm canlılarda en korunumlu 

bölgedir, neredeyse non-polimorfik DRA geni, birkaç tane ifade edilen 

DRB geni, sessiz genler ve gen fragmentlerinden oluşur. 
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Populasyondaki fonksiyonel MHC çeşitliliğinin yüksek seviyede 

görülmesinin asıl nedeni, DRA geni ile yüksek oranda polimorfik olan 

en az bir DRB geninin birlikte ifade edilmesidir. DR sınıf II 

molekülleri heterodimerdir, DRA monomorfik bir α zincirini 

oluştururken DRB de yüksek oranda polimorfik β zincirinin 

oluşmasını sağlar. BoLA-DRA uzun süre monomorfik olarak 

tanımlanmıştır, bunun nedeni tek bir allelinin rapor edilmesidir. Ancak 

son çalışmalar bunun böyle olmadığını BoLA-DRA lokusunun tıpkı 

BoLA-DRB lokusu gibi sığırlardaki allel varyasyonlarının olabileceği 

gösterilmiştir (Zhou ve ark., 2007).  

DR molekülünden kodlanan β-zinciri diğer genlerin aksine yüksek 

derecede polimorfiktir. Polimorfizm yüksek düzeyde 2. ekzondadır, 

bu bölge peptit bağlanma bölgesinin değişken parçasıdır. Sığırlarda en 

az 3 DRB loci’si bulunurken sadece 1 tane DRB (DRB3) geni 

fonksiyoneldir. BoLA-DRB1 stop kodonu, β1 ve transmembran 

bölgesi içeren bir sessiz gendir bu yüzden çoklu stop kodonları 

görülür. Çok düşük seviyede polimorfizm gösterir. BoLA-DRB2 zayıf 

bir ekspresyon sergiler ve monomorfiktir (Burke ve ark., 1991). 

BoLA-DRB3 geni ifade edilir, yüksek düzeyde polimorfiktir (şimdiye 

kadar bildirilen 111 allelleri vardır) ve fonksiyonel bir sınırlama 

elemanı kodlar (Davies ve ark., 1997; http://www.ebi.ac.uk/ipd 

/mhc/group/BoLA). Bu eleman, DRB3 genini oluşturan 6 ekzonundan 

en polimorfik olan 2. ekzonundan kodlanan peptit bağlanma 

boşluğudur. Birçok çalışma bu gendeki polimorfizlerin immün 

cevapla önemli bir şekilde ilişkili olduğunu göstermiştir (Xu ve ark., 
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1993; Sharif ve ark., 2000; Garcia-Briones ve ark., 2000; Baxter ve 

ark., 2009; Gowane ve ark., 2013a-b). 

Tablo 1. BoLA- Sınıf IIa genlerinin moleküler özelliği 
BoLA Sınıf IIa 

23. kromozom genomu:AC_000180.1 

Gen 
Moleküler 

Özelliği 
Ekzon 

Sayısı 
Uzunluk 

(mRNA) 

Allel 

Sayısı mRNA (Ac.No) Kaynak 

BoLA-

DRA 

DR Αlfa zincirini, 
monomorfik . 

4 

ekzon 

726 bp-

253 aa 
5 XM_005910872.1 

Aida ve ark.,(1994); Zhou ve 

ark.,(2007);  Behl ve 

ark.,(2012) 

BoLA-

DRB1 

Sessiz gen (Beta1 

stop kodonu ve 

transmembran 

domaini). Düşük 
polimorfizim. 

- - 2 - Davies ve ark.,(1997) 

BoLA-

DRB2 

Düşük seviyede 
ekspresyon, Βeta1 

domainin 19 

pozisyonunda 

glikosilasyon 

alanından 
yoksundur, 

monomonfik. 

6 

ekzon 

791 bp-

263 a 
1 XM_002697316.2 

Davies ve ark.,(1997); 

Muggli-Cockett ve Stone 

(1989). 

 

BoLA-

DRB3 

Yüksek seviyede 
ekspresyon, yüksek 

polimorfizim. 

5 

ekzon 

801 bp-

266 aa 
132 NM_001012680.2 

Davies ve ark.,(1997); Aida ve 

ark.,(1995); Sun ve 

ark.,(2013); Anonim, (2017). 

BoLA-

DQA1 

DQ alfa zinciri. 

Yüksek 
polimorfizim. 

4 

ekzon 

768 bp-

255 aa 
31 NM_001013601.3 

Davies ve ark.,(1997); Nishino 

ve ark.,(1995); Takeshima ve 

ark.,(2007);  Miyasaka ve ark., 

(2011). 

BoLA-

DQA2 

Yüksek 
polimorfizim. 

4 

ekzon 

765 bp-

254 aa 
13 XM_005196597.1 

Davies ve ark.,(1997); 

Morooka ve ark.,(1995); 

Miyasaka ve ark., (2011). 

BoLA-

DQA3 
Polimorfik 

4 

ekzon 

765 bp-

254 aa 
2 NM_001079577.1 

Davies ve ark.,(1997); 

Ballingall ve ark.,(1997); 

Ballingall ve ark.,(1998); 

Miyasaka ve ark., (2011). 

BoLA-

DQA4 
Monomorfik - - - - 

Davies ve ark.,(1997); 

Ballingall ve ark., (1998); 

Miyasaka ve ark., (2011). 

BoLA-

DQA5 
Monomorfik 

4 

ekzon 

768 bç-

255 aa 
- NM_001012675.2 

Davies ve ark.,(1997); 

Gelhaus ve ark.,(1999b); 

Miyasaka ve ark., (2011). 

BoLA-

DQB1 

DQ beta zinciri. 

Yüksek 
polimorfizim. 

5 

ekzon 

786 bç-

261 aa 
81 NM_001012676.3 

Davies ve ark.,(1997); 

Dikiniene ve Aida (1995); 

Wang ve ark.,(2005); Anonim, 

(2017). 

BoLA-

DQB2 

Yüksek 
polimorfizim. 

5 

ekzon 

786 bç-

261 aa 
81 - 

Davies ve ark.,(1997);  

Dikiniene ve Aida (1995); 

Wang ve ark.,(2005); Anonim, 

(2017). 

BoLA-

DQB3 

Yüksek 
polimorfizim. 

5 

ekzon 

786 bç-

261 aa 
81 - 

Davies ve ark.,(1997); Marello 

ve ark.,(1995); Wang ve 

ark.,(2005); Anonim, (2017). 

BoLA-

DQB4 

Yüksek 
polimorfizim. 

5 

ekzon 

786 bç-

261 aa 
81 - 

Davies ve ark.,(1997);  

Wang ve ark.,(2005); Anonim, 

(2017). 

BoLA-

DQB5 

Yüksek 
polimorfizim. 

5 

ekzon 

786 bç-

261 aa 
81 - 

Gelhaus ve ark.,(1999a);  

Wang ve ark.,(2005); Anonim, 

(2017). 
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MHC sınıf IIa bölgesindeki DQ genleri fare, sıçan, domuz ve 

tavşanlarda tek kopya şeklindedir. İnsan ve köpeklerde çoklu DQ 

genleri tanımlanmış fakat sadece bir DQ molekülünün ekspresyon 

olduğu görülmüştür (Kappes ve Strominger, 1988; Ando ve ark., 

1989). MHC sınıf II DQ genleri hederodimer şeklinde kodlanır, α 

zinciri: DQA ve β zinciri: DQB den oluşur. DR genlerinin aksine her 

ikisi de polimorfiktir. DQ bölgesi 5 DQA locisi ve 5 DQB locisinden 

oluşur, DQA1, DQA2, DQB1 ve DQB2’nin ekzon 2 bölgeleri en 

polimorfik bölgeleri oluşturur. Sığırlarda 31 adet DQA1 allelli, 13 

adet DQA2 alleli, 9 adet DQB1 allelli ve 4 adet DQB2 alleli vardır 

(Takeshima ve ark., 2007) (Tablo 1). BoLA haplotiplerinde bir veya 

daha fazla DQ ürünleri ifade edilir. Yaygın sınıf II haplotiplerinin 

yaklaşık yarısında DQ genleri duplikasyon şeklinde görülür, bu 

durumda DQ duplikasyonlarının her ikisi de eksprese olabilir (Xu ve 

ark., 1994). Sığır DQ molekülleri sığır T hücrelerine (CD4+) antijen 

sunabilirler. Fakat DQ genlerindeki polimorfizm hakkında bilgi DRB3 

genlerine göre daha kısıtlıdır. DQ polimorfizmi ile ilişkili bazı 

çalışmalarda, DQB*1804 alleline sahip hayvanların sığır 

dermatophilosisine duyarlı olduğu tespit edilmiştir (Maillard ve ark., 

2003). Ancak, bu DQ alleli bir DRB3 haplotipi ile bağlantılıdır 

(DQB*1804-DRB3.2*09/*45), bu açıdan hastalığın DQ veya DR 

polimorfizmlerinin etkileri ile bağlantılı olup olmadığı henüz net 

değildir. Mastitise duyarlılık ise DQ genlerinin tek bir kümesi ile 

ilişkilendirilmiştir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarla DQA 

heterozigotluğunun mastitis’e direnci etkilediği ve bunun da DRB3 

allel direnci ile bağlantıya sahip olabileceği vurgulanmıştır (Park ve 
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ark., 2004; Takeshima ve ark., 2008). Bununla birlikte, bahsi geçen 

gen bölgelerinden ifade edilen gen ürünlerinin T-hücre cevabı için 

önemli olduğundan, bu genler, bulaşıcı patojenlere karşı farklı immün 

cevaplar açısından önemli olması muhtemeldir. İmmün cevap ve DQ 

polimorfizminin ilişkisini gösteren bakteriyel, viral ve parazitik birçok 

çalışma bunu en iyi göstergesidir (Glass ve ark., 2000; Norimine ve 

Brown, 2005). 

BoLA Sınıf IIb alt bölgesi  
 

Sınıf IIa genlerinin aksine, sınıf IIb alt bölgesinde bulunan DY genleri 

sadece geviş getiren hayvanlarda görülmüştür. Düşük seviyede 

polimorfizm sergilerler ve dendritik hücrelerdeki sınırlı dağılımları ile 

transkripsiyon edilirler (Ballingall ve ark., 2004). İlk olarak sığırlarda 

DYA ve DYB transkriptlerinin tam uzunlukta analizi ile sırasıyla 253 

ve 259 amino asit proteinden oluşan açık okuma çerçevelerinin (open 

reading frame: ORF) bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca sığırlardaki 

DRA, DOA ve DYA genlerinin nükleotit dizileri ortaya çıkartılmıştır 

(Van der Poel ve ark., 1990). Sınıf II MHC α ve β polipeptit 

zincirlerinden farklı olarak translasyon yeteneğine sahip DY genleri 

sığırlarda ilk defa ekspresyon analizi ile etiketlenerek gösterilmiştir 

(Ballingall ve ark., 2004). İnsanlarda, DMA ve DMB genleri sınıf II 

molekülleri ile tüm peptitler ile kompleks oluştura bilen bir molekül 

kodlarken bunun aksine DNA, DOA ve DOB den kodlanan proteinler 

DM molekülünün işlevini düzenlemektedirler (Sloan ve ark., 1995; 

Liljedahl ve ark., 1996).  
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Tablo 2.  BoLA- Sınıf IIb genlerinin moleküler özelliği. 
BoLA Sınıf IIb 

23. kromozom genomu:AC_000180.1 

Gen Moleküler Özelliği Ekzon 

Sayısı 
Uzunluk 

(mRNA) 

Alel 

Sayısı mRNA (Ac.No) Kaynak 

BoLA-

DMA 

DM alfa zinciri.  

Transkripsiyonal olarak 

aktif ve monomorfik 

4 ekzon 
783 bç-260 

aa 
- NM_001012674.2 

Davies ve 

ark.,(1997); Niimi 

ve ark.,(1995); 

BoLA-

DMB 

DM beta zinciri.  

Transkripsiyonal olarak 

aktif ve monomorfik 

6 ekzon 
789 bç-262 

aa 
- XM_005223197.1 

Davies ve 

ark.,(1997) ; Niimi 

ve ark.,(1995); 

BoLA-

DOA 

DO alfa zinciri.  

Transkripsiyonal olarak 

aktif ve monomorfik 

5 ekzon 
754 bç-250 

aa 
- NM_001205920.1 

Davies ve 

ark.,(1997); 

Takeshima ve Aida 

(2006); 

BoLA-

DOB 

DO beta zinciri.  

Transkripsiyonal olarak 

aktif ve monomorfik 

6 ekzon 
816 bç-271 

aa 
- AB117945.1 

Davies ve 

ark.,(1997) ; 

Takeshima ve Aida 

(2006); 

BoLA-

DYA 

DY alfa zincir. Selektif 

ekspresyon ve düşük 
polimorfik. 

4 ekzon 
762 bç-253 

aa 
3 BC149795.1 

Davies ve 

ark.,(1997); 

Ballingall ve 

ark.,(2004); 

BoLA-

DYB 

DY beta zinciri. Selektif 

ekspresyon ve 

monomorfik. 

5 ekzon 
780 bç-259 

aa 
- NM_001012679.1 

Ballingall ve 

ark.,(2004); 

TAP1 Peptid transporter 
11 

ekzon 

2254 bç-

750 aa 
- XM_005223252.1 

Davies ve 

ark.,(1992) 

TAP2 
Transkripsiyonal olarak 

aktif ve polimorfik. 
8 ekzon 

1689 bç-

562 aa 
2 NM_174222.2 

Ambagala ve ark., 

(2002) 

LMP2 
Proteozom alt 

ünitesi.Ekspresyon. 6 ekzon 
660 bç-219 

aa 
- BC102963.1 

Davies ve 

ark.,(1997); 

Eleuteri ve 

ark.,(1997) 

LMP7 
Proteozom alt 

ünitesi.Ekspresyon. 6 ekzon 
780 bç-259 

aa 
- XM_005223195.1 

Eleuteri ve 

ark.,(1997); 

Cannon ve Pate 

(2003). 

 

Sığırlarda DMA/DMB ve DNA/DOB ortolog olarak tanımlanmıştırlar 

(Amills ve ark., 1998; Niimi ve ark., 1995). Sığırlarda, DM ve DO 

genleri insanlardaki diziler kullanılarak elde edilen cDNA primerleri 

ile dizilenmiştir (Niimi ve ark., 1995). Sığırlarda sınıf IIb bölgesi 

proteazom alt birimlerini kodlayan LMP2 ve LMP7 genlerinin ve 

endoplazmik retikulumun lümenine sitosol peptidlerin taşınmasında 

rol oynayan moleküllerini kodlayan TAP1 ve TAP2 genlerini kodlar 

(Shalhevet ve ark., 1995). Başka bir sığır sınıf II β-zincir geni olan 

BoLA-DIB nükleotid dizisi DRB/DQB genlerinden faklıdır. Bu DIB 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/74267807?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=EZ6WYVH6014
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geni sıkı bir şekilde DOB genine bağlanmıştır, buda DIB genini sığır 

sınıf II genlerinden ikinci gruba dahil edilmesine neden olmuştur 

(Muggli-Cockett ve Stone, 1991; Stone ve Muggli‐Cockett, 1993) 

(Tablo 2). 

PZR-RFLP tekniği kullanılarak DRB, DQA, DQB, DYA, DOB ve DIB 

genlerinin polimorfizmleri ve 5 sınıf IIb haplotipi (DYA-DOB-DIB) 

belirlenmiştir (Davies ve ark., 1994; Gelhaus ve Forster, 2001). DOA 

ve DOB lokuslarının bağlantı analizleri sonucunda BoLA sınıf IIb 

bölgesinde genetik haritaları ortaya çıkartılmıştır. MHC DOA ve DOB 

lokuslarının ikinci ekzonunun tamamı incelendiğinde DOA için iki 

DOB için ise 4 allellik varyasyon olabileceği tespit edilmiştir (Gelhaus 

ve Forster, 2001). Amino asit dizileri DOB’nin non-informatif iken, 

DOA genlerinin polimorfizmlerin varyasyonlara uyumlu olduğu 

gözlemlenmiştir. DY polipeptitlerinin sığır, insan ve farede MHC alfa 

ve beta zincirlerinin dizileri karşılaştırılarak yapılan analizde 

varsayılan peptit bağlanma bölgelerinde benzersiz 16 amino asit tespit 

edilmiştir. Bunlara rağmen hala DYA ve DYB genlerinin işlevi 

bilinmemektedir (Ballingall ve McKeever, 2005). DYA genleri koyun 

ve sığırlarda (yaklaşık 20 milyon yıl önce birbirinden ayrıldığı iki tür) 

karşılaştırıldıklarında pseudogenlerden ziyade fonksiyonel genler gibi 

daha çok korunmuşlardır. Korunma seviyeleri promotorda % 97, 

kodlanan bölgede % 94 ve intronik bölgede % 91 şeklindedir, bu 

oranlar fonksiyonel MHC genleriyle karşılaştırıldıklarında elde edilen 

sonuçlardır. Bu sınıf II MHC genleri arasındaki koruma derecesinin 

evrim ile tutarlı olduğunu, bu genlerin ruminatlarda bu özellikleriyle 
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benzersiz bir fonksiyonu barındırdıklarını göstermektedir (Behl ve 

ark., 2012). 

BoLA sınıf III bölgesi  
 

Sınıf III molekülleri oldukça farklı MHC moleküllerini oluştururlar, 

bu ürünler daha çok immün süreçle ilişkilendirilmiştir, bunlara en iyi 

örnek tamamlayıcı sistem bileşenleri, steroit 21-hidrolaz enzimleri ve 

tümör nekrosis faktörleridir (TNF) (Behl ve ark., 2012). BoLA sınıf 

III bölgesindeki TNFα geninin promotor bölgesindeki 

polimorfizmlerin, BLV enfeksiyonun ilerlemesine katkısı olduğu 

belirlenmiştir (Konnai ve ark., 2006). Bu gibi moleküller MHC sınıf 

III genlerinin MHC’nin genomik bölgesine özgün genler olduğunu ve 

edinilmiş bağışıklık sisteminin gelişimi sırasında oluştuğunu 

göstermektedir (Baxter ve ark.,2009). BoLA sınıf III bölgesi genleri 

sınıf IIa ve sınıf I bölgeleri arasında yer alan bir bölgedir ve tıpkı HLA 

sınıf III genleri gibi fonksiyon ve organizasyonlarını korumaktadırlar 

(Brinkmeyer-Langford ve ark., 2009). Sınıf III bölgesi TFNA, C4, BF, 

HSP70-1, HSP70-2 ve PRL gibi genleri içerdiği belirlenmiş olmasına 

rağmen hala BoLA sınıf III bölgesi ve genleri üzerinde aydınlatılması 

gereken pek çok nokta bulunmaktadır.   

SONUÇ 

Hayvancılıkta populasyondaki immün cevabın doğal genetik 

varyasyonunu anlamak hastalıkları önleme stratejileri tasarlamak için 

önemli bir yöndür. MHC immün cevabı başlatarak antijenlerin 

kaderini belirlemede rol alır bu yüzden konakçı patojen ilişkisi 
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araştırmaların yoğunlaştırılması, immün cevabı oluşturan genlerin 

allel varyasyonları belirlenmesi, BoLA bölgesindeki genler ile 

sığırlardaki hastalık kontrol stratejilerine destek olacaktır. MHC 

çalışmaları patojenlere karşı bir veya daha fazla T-hücre epitoplarını 

içeren sentetik peptidlere sahip aşıların dizaynı ve geliştirilmesine 

yardım edebilir. Ancak mevcut kaynakları ile bu amaca ulaşmak 

mümkün olmayabilir; bu nedenle, tüm MHC sınıf I, II ve III 

genlerinin hastalık direnci ile bağlantılarının çözülmesi ve bu 

bölgedeki tüm genlerin özelliklerinin ortaya çıkartılması gereklidir. 

Gelecekte spesifik hastalıklara direnç için markör-destekli seleksiyon 

kombinasyonu ve peptid aşılar için bağlama motifleri hakkında bilgi 

kullanımı hayvan sağlığı için katkı sağlayacaktır. 
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GİRİŞ 

 

Türkiye ormanlarının yaklaşık 13 milyon hektarı verimli, yaklaşık 10 

milyon hektarının ise bozuk vasıflıdır (OGM, 2020). Bozuk olan bu 

alanların ormancılığa kazandırılması bu alanlarda kullanılabilecek 

uygun türlerin belirlenmesiyle olabilmektedir. Kızılçam (Pinus brutia 

Ten.) hızlı büyümesi, kereste ve odun olarak kullanımı ile Türkiye 

endüstrisinde tercih edilen türlerin başını çekmektedir (Taş, 2017). 

Bununla birlikte karbon tutma, erozyon önleme ve rehabilitasyon, 

rekreasyon, yaban hayatı gibi fonksiyonlara da hizmet etmesi 

kızılçamı ağaçlandırma çalışmalarında tercih sebebi yapmıştır.   
 

Ağaçlandırma çalışmalarında yetişme ortamı verim gücü yüksek olan 

potansiyel yerlerin belirlenmesi doğal gençleştirme çalışmalarında ise 

verimliliği yüksek mevcut sahalara öncelik verilmesi gerekmektedir. 

Kızılçamın verimli olabileceği potansiyel yerlerin belirlenmesi ise 

türün verimliliği ile ilgili ekolojik çalışmaların yapılması ile 

gerçekleştirilebilir. Bu çalışmada Hatay ve Osmaniye yöresinde 

yayılış gösteren kızılçam meşcerelerinin verimliliğine etki eden bazı 

çevresel faktörlerin belirlenerek bu faktörlerin verimlilik ile olan 

karşılıklı ilişkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 
 

Bu çalışmada yapay zekaya dayalı bir uygulama olan Yapay Sinir 

Ağları (YSA) tekniği ile verimliliğin tahmin edilmesi ve elde edilen 

sonuçların regresyon analizi sonuçlarıyla kıyaslanması hedeflenmiştir. 

Mühendislik alanındaki çalışmalar incelendiğinde ‘Regresyon 

Analizi’ yönteminin en çok kullanılan istatistiksel yöntemlerden birisi 
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olduğu görülmektedir (Yavuz, 1995). Ancak, oluşturulan regresyon 

analizi denklemlerinin bazı şartları (modellere ilişkin hataların normal 

dağılım göstermesi, homojen hata varyansı, otokorelasyon olmaması, 

bağımsız değişkenler arasında korelasyonun bulunmaması) sağlaması 

halinde güvenilir ve doğru tahminler sağlayacağı öngörülmektedir 

(Orhunbilge, 2002). 

 

Bununla birlikte karmaşık ilişkilerin modellenmesinde başarılı 

sonuçlar veren bir yapay zekâ uygulaması olan YSA ise günümüzde 

birçok bilim insanı tarafından tercih sebebi olmuştur. YSA birçok 

alanda (elektronik ve haberleşme, endüstri, mekatronik ve havacılık 

vb.) yaygın bir kullanım alanı bulmaktadır (Ashraf et al., 2013).  

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Çalışma alanı Hatay ve Osmaniye yöresi 36°06’ – 36°42’ doğu 

boylamları ve 36° 10’– 37°45’ kuzey enlemleri arasında kalmaktadır 

(Şekil 1). Bölge içerisinde en büyük yayılış gösteren orman ağaç 

türlerinden birisi ise kızılçamdır. Çalışma alanı Doğu Akdeniz 

bölgesinde kalmakta olup, yazın sıcak ve kurak, kışları ise ılıman ve 

yağışlı geçen tipik Akdeniz iklim özelliklerine sahiptir (Gönençgil vd., 

2010).  
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Şekil 1. Araştırma alanı ve örnek Alanlar 

Bağımlı değişkeni temsil eden üst boy için 400 m2 'lik örnek alan 

içerisinde en boylu 3 ağaç tespit edilmiş bu ağaçların yaşları artım 

burgusu, boyları ise boy ölçer yardımıyla tayin edilerek Kızılçama ait 

hasılat tablosu yardımıyla 100 yaşına endekslenmiştir (Alemdağ, 

1962). 

 

Örnek alanların konumları GPS vasıtasıyla, yükselti altimetre ile bakı 

pusula yardımıyla ve eğim ise klizimetre ile ölçülerek belirlenmiştir. 

Bunun dışında örnek alanın yamaç konumu, arazi yüzey pürüzlülüğü 

ve arazi şekli ile ilgili özelliklerde tespit edilmiştir. Bu özelliklerden 
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yamaç konumu; vadi tabanı, alt yamaç, orta yamaç, üst yamaç ve sırt 

şeklinde, arazi yüzey şekli ise dışbükey, düz, ondüleli ve içbükey 

olarak envanter karnelerine kayıt edilmiştir (Özkan ve Kuzugüdenli, 

2010). 

 

Sayısal değişkenler elde edildiği şekliyle, yamaç konumu ve arazi 

şekli gibi sayısal olmayan değişkenler ise sayısal hale getirilerek 

analizlere sokulmuştur. Yamaç konumu arazinin sırt kısımlarından 

taban araziye doğru; sırt (tepe): 1, üst yamaç: 2, orta yamaç: 3, alt 

yamaç: 4, taban arazi (vadi): 5 şeklinde, arazi şekli ise düz arazi: 1, 

ondüleli: 2, içbükey: 3, dışbükey: 4 şeklinde sayısallaştırılarak analitik 

değerlendirmeye hazır hale getirilmiştir. 

İklim değişkenlerine ait veri matrisi örnek alanların koordinatlarına 

göre worldclim.org adresinden (Hijmans vd., 2005) indirilerek temin 

edilmiş ve depolanmıştır (Tablo 1). 

 

Tablo 1. İklim değişkenlerine ait kodlar ve anlamları 
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Çoklu regresyon yöntemi bilimsel çalışmalarda en çok kullanılan ve 

en bilindik tekniklerden olup iki veya daha fazla değişken arasındaki 

ilişkinin matematiksel olarak ifadesini vermektedirler. Bu yöntem, 

değişkenler arasında ilişki olup olmadığı ve ilişkinin kuvveti hakkında 

bilgi vermektedir. Regresyon analizinde değişkenlerin normal dağılım 

göstermesi güvenilirliğini artırmaktadır bu yüzden verilere yapılacak 

normallik denetimi önem arz etmektedir (Özdamar, 2002). 
 

Analizlere geçilmeden önce bu verilerin normal dağılıp dağılmadığı 

kontrol edilmiştir. Verilerin normal dağılıma uygunluğunu belirlemek 

amacıyla çeşitli normallik denetim yöntemlerinden faydalanılmak-

tadır. Bu yöntemler arasında en yaygın olanlarından biriside basıklık- 

çarpıklık (skewness- kurtosis) değerlerinin incelenmesidir. Bu 

çalışmada değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunu belirlemek 

amacıyla basıklık- çarpıklık yöntemi kullanılmıştır. 
 

Yapay sinir ağları insan beyninin işleyişinden ilham alınarak 

geliştirilen bir matematiksel modelleme yöntemidir. Modellemeler 

insan beyin hücresi olan nöronların birbiri arasındaki iletişim 

prensibini örnek alan bazı bilgisayar yazılımları ile elde edilmektedir 

(Elmas, 2003). YSA modelinde birbirleri ile ilişkili olan sinirlerin 

bulunduğu katmanlar yer almaktadır (Şekil 2). Bu katmanlar giriş 

katmanı, gizli katman ve çıkış katmanı olarak üç temel gruptan 

oluşmaktadır (Chandwani et al., 2015).  
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Şekil 2. Yapay sinir ağı yapısı 

Nöronların birbirine bağlanma şekilleri, aktivasyon fonksiyonu ve 

öğrenme kuralları çeşitli YSA yapılarının oluşmasını sağlmıştır. 

Temel olarak bu yapılar, geri beslemeli sinir ağları, ileri beslemeli 

sinir ağları ve radyal tabanlı sinir ağları olmak üzere 3 temel sınıfa 

ayrılmıştır.  Bu yapılardan tahmin ve sınıflandırma süreçlerinde ki 

başarısından dolayı geri beslemeli sinir ağları daha çok tercih 

edilmektedir (Elmas, 2003). Farklı sinir yapılarını içeren YSA’nın 

uygulamasında, ilk önce tahmin yapılacak sistemde girdi değişkenleri 

(input variables) ile çıktı değişkenini (output, target variable) 

tanımlanmakta ve bu tanımlamalar ile YSA, verileri analiz ederek 

tahminde başarıyı eniyileyecek ve hatayı en aza indirecek şekilde 

ağırlıkları tahmin edilmektedir (Fırat, 2002).  

Bu süreç, YSA ilişkin literatürde, ağın öğrenmesi (network training) 

olarak adlandırılmaktadır. YSA ile çok sayıda farklı ağırlık değeri 
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türetilmekte, bu ağırlık değerleri kullanılarak da toplama ve 

aktivasyon fonksiyonları ile çıktı tahminleri elde edilmektedir. YSA 

ile elde edilen tahmin değerleri ile başta tanımlanan çıktı değişkenine 

ilişkin gözlem değerlerine göre hesaplanan hataların değişimi analiz 

edilerek, hataların minimum olduğu ve hatalara ilişkin değişimlerin 

sabitlendiği noktada süreç tamamlanmaktadır (Fırat, 2002).  

YSA verilerine uygulanan bazı normalizasyon metotları ile yapay sinir 

ağı performansı ve doğruluğunun iyileştireceği literatürde 

belirtilmektedir (Masters, 1993). Araştırmacılar tarafından 

problemlerin çözümü için çeşitli normalizasyon metodları 

kullanmakta olup çoğunlukla Min-Max metodu tercih edilmektedir 

(Denklem 1). Min-Max normalizasyonu ile veriler 0 - 1 aralığında 

ölçeklendirilerek aşırı büyük ve küçük olan verilerin modele olan 

olumsuz etkileri azaltılmaktadır (Öztemel, 2003).    

 𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚 = 𝑥𝑖−𝑥𝑚𝑖𝑛𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛                (Denklem 1) 

 

 𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚= Normalize edilmiş veri, 𝑥𝑖= Girdi değeri 

 𝑥𝑚𝑖𝑛= Girdi seti içerisinde yer alan en küçük sayı 𝑥𝑚𝑎𝑥= Girdi seti içerisinde yer alan en büyük sayı 
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BULGULAR 

 

Değişkenler arasındaki ikili ilişkileri belirlemek amacıyla korelasyon 

analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi sonucunda iklim değişkenle-

rinin birbirleriyle olan ikili ilişkilerine bakıldığında çoğu iklim 

değişkeninin birbirileriyle yüksek korelasyona sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Korelasyonun yüksek olması birbirini temsil edebilecek 

değişkenlerin aynı modelde yer alarak modelin üretmiş olduğu 

tahminlerin hatalı olmasına neden olabilmektedir. Bu çoklu bağlantı 

problemini ortadan kaldırabilmek için iklim verilerinden birbirini 

temsil eden değişkenlerin belirlenerek bu değişkenlerle model 

oluşturma aşamasına geçilmesine karar verilmiştir.   Gerçekleştirilen 

faktör analizi sonucuna göre varyans değeri %10’dan büyük olan 3 

bileşen oluşturulmuştur. Bileşenlere ait varyansa katılma oranlarına 

bakıldığında 1.bileşenin varyansa katılma oranı %45,33 olup varyansa 

katılma değeri 8,61; 2.bileşenin varyansa katılma oranı %41,47 olup 

varyansa katılma değeri 7,88; 3.bileşenin varyansa katılma oranı 

%8,86 olup varyansa katılma değeri 1,68 ‘dur (Tablo 2). 

 

Tablo 2. İklim değişkenleriyle yapılan faktör analizi sonuçları 

Bileşenler 

Varyansa Katılma 

Değeri 

Varyansa Katılma 

Yüzdesi (%) 

Eklemeli Varyansa Katılma 

Yüzdesi (%) 

1 8,613 45,334 45,334 

2 7,879 41,467 86,801 

3 1,682 8,855 95,655 
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Elde edilen bileşen matrisine göre birinci bileşende en yüksek 

korelasyona sahip değer 0,969 ile Bio9, ikinci bileşen 0,987 ile Bio14, 

üçüncü bileşen -0,915 ile Bio3 olup modelleme aşamasına bu 

değişkenler ile geçilmesine karar verilmiştir (Tablo 3). 

 

Tablo 3. İklim değişkenlerine ait katsayılar  

Değişkenler Bileşenler 

1 2 3 

bio1 ,965 ,163 ,125 

bio2 -,165 -,749 -,590 

bio3 ,050 ,126 -,915 

bio4 -,082 -,967 ,225 

bio5 ,888 -,408 ,129 

bio6 ,894 ,416 ,110 

bio7 -,227 -,967 -,007 

bio8 ,898 ,411 ,041 

bio9 ,969 -,092 ,182 

bio10 ,962 -,078 ,197 

bio11 ,898 ,411 ,041 

bio12 -,621 ,765 ,109 

bio13 -,781 ,513 ,203 

bio14 -,074 ,987 -,110 

bio15 -,419 -,805 ,282 

bio16 -,822 ,387 ,281 

bio17 ,042 ,978 -,139 

bio18 ,038 ,993 -,064 

bio19 -,822 ,387 ,281 

 



 

 

142 ZİRAAT ÇALIŞMALARI VE ÇİFTLİK HAYVANLARINDA İLERİ BİYOTEKNOLOJİK 
UYGULAMALAR  

Topografik ve edafik değişkenlerin birbirleriyle olan ikili ilişkilerine 

bakıldığında da iklim değişkenlerinde olduğu gibi çoğu değişkenin 

birbirileriyle yüksek korelasyona sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Topografik ve edafik değişkenler arasında oluşabilecek çoklu bağlantı 

problemini ortadan kaldırabilmek için bu verilerden birbirini temsil 

edebilecek olanların belirlenerek model oluşturma aşamasına 

geçilmesine karar verilmiştir. 

Gerçekleştirilen faktör analizi sonucuna göre varyans değeri %10’dan 

büyük olan 3 bileşen oluşturulmuştur. Elde edilen bileşen matrisine 

göre birinci bileşende en yüksek korelasyona sahip değer 0,859 ile 

Yükselti, ikinci bileşen 0,772 ile Yamaç konumu, üçüncü bileşen -

0,647 ile Bakı değişkeninde görülmekte olup modelleme aşamasına bu 

değişkenlerle geçilmesine karar verilmiştir (Tablo 4).   

Tablo 4. İklim değişkenlerine ait katsayılar  

 Bileşenler 

Değişkenler 1 2 3 

Toprak -,688 ,128 ,592 

Anakaya -,726 ,281 ,281 

Genel taşlılık ,641 -,115 -,176 

Eğim ,488 ,686 ,133 

Bakı -,478 ,365 -,647 

Yükselti ,859 ,351 ,239 

Arazi formu -,834 ,261 -,024 

Arazi yüzey şekli ,814 ,050 ,161 

Yamaç konumu ,101 ,772 -,151 
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Modelleme aşamasına geçen Bakı, Yükselti, Yamaç konumu, Bio3, 

Bio9, Bio14 ile Boy değişkenlerinin sahip olduğu verilerin normal 

dağılıp dağılmadığını belirlemek amacıyla basıklık- çarpıklık değerleri 

belirlenmiştir. Çarpıklık-basıklık değerleri -1,5 ile 1,5 olduğu zaman 

normal dağılım olduğu kabul edilmektedir (Tabachnick and Fidell, 

2013). Bu sonuçlara göre elde edilen verilerin normal dağılım 

gösterdiği görülmektedir (Tablo 5). 

 

Tablo 5. Çarpıklık ve Basıklık Değerleri 

Değişkenler Çarpıklık Değeri Basıklık Değeri 

Bio3 1,5 1,21 

Bio9 -0,38 1,42 

Bio14 1,09 -0,28 

Bakı 0,13 -1,43 

Yükselti -0,62 -0,32 

Yamaç Konumu 0,42 -0,9 

 

Bakı, Yükselti, Yamaç konumu, Bio3, Bio9, Bio14 ile Boy değişkeni 

arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla önce regresyon analizi 

gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen analiz sonucu oluşturulan modele 

ait R2 değeri 0,83 modelin standart hatası 2,4 olarak belirlenmiştir. 

Modele ait katsayılar Tablo 6‘da sunulmuştur. 
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Tablo 6. Regresyon modeline ait katsayılar  

 
 

Regresyon modeli oluşturulduktan sonra YSA ile tahmin aşamasına 

geçilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla girdi 

değişkeni olarak Bakı, Yükselti, Yamaç konumu, Bio3, Bio9, Bio14 

çıktı olarak Boy değişkeni seçilmiştir. 54 örnek alana ait veri setinden 

40 tanesi eğitim, 14 tanesi ise test veri seti olarak rastgele seçilmiştir. 

Yapay sinir ağlarının eğitimine başlamadan önce bütün verilere Min-

Max normalizasyonu uygulanmıştır. 
 

Eğitim verileriyle 3 yapay sinir ağı modeli oluşturulmuş olup bu 

modeller 6 girdi 2 katman 10 nöron (2K10N), 6 girdi 5 katman 10 

nöron (5K10N) ve 6 girdi 5 katman 20 nörondan (5K20N) meydana 

gelmiş olup modellere ait grafikler Şekil 3, 4 ve 5’te sunulmuştur.    

 

Model 

Standartlaştırılmamış Katsayılar 

Standartlaştırılmış 
Katsayılar 

t Sig. B Standart Hata Beta 

 (Sabit) -31,533 13,775  -2,289 ,027 

bio3 1,822 ,451 ,323 4,039 ,000 

bio9 -,041 ,277 -,011 -,150 ,882 

bio14 -,080 ,231 -,030 -,346 ,731 

Bakı -,502 ,244 -,143 -2,058 ,045 

Yükselti -,019 ,002 -1,110 -10,958 ,000 

Yamaç Konumu ,974 ,367 ,180 2,651 ,011 
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Şekil 3. 2 katman 10 nöronlu sinir ağı yapısı ve eğitim grafiği 
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Şekil 4. 5 katman 10 nöronlu sinir ağı yapısı ve eğitim grafiği 

 

 

Şekil 5. 5 katman 20 nöronlu sinir ağı yapısı ve eğitim grafiği 
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Test veri seti ile 3 modele ilişkin boy tahminleri elde edilmiştir. 2 katman 10 

nöron ile oluşturulan modelin tahmin gücüne bakıldığında R2 değeri 0,78 

olarak belirlenmiştir (Şekil 6) 

 

 

Şekil 6. 2K10N için aktuel ve tahmin edilen boya ait ilişki 

5 katman 10 nöron ile oluşturulan modelin tahmin gücüne 

bakıldığında R2 değeri 0,61 olarak belirlenmiştir (Şekil 7) 

 

 

Şekil 7. 5K10N için aktuel ve tahmin edilen boya ait ilişki 
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5 katman 20 nöron ile oluşturulan modelin tahmin gücüne 

bakıldığında R2 değeri 0,18 olarak belirlenmiştir (Şekil 8) 

 

 

Şekil 8. 5K20N için aktuel ve tahmin edilen boya ait ilişki 

Ağın tahmin hatalarına bakıldığında ortalama mutlak hata (MAD) 

değeri 2K10N için 1,86 olarak, 5K10N için 2,72 olarak ve 5K20N için 

3,35 olarak belirlenmiştir. Ortalama karesel hata değeri (MSE) 2K10N 

için 5,25 olarak, 5K10N için 12,43 olarak ve 5K20N için 17,48 olarak 

belirlenmiştir. Kök ortalama karesel hatası (RMSE) 2K10N için 2,29 

olarak, 5K10N için 3,53 olarak ve 5K20N için 4,18 olarak 

belirlenmiştir.  Ortalama mutlak yüzdesel hata (MAPE) 2K10N için 

16,16 olarak, 5K10N için 20,60 olarak ve 5K20N için 24,68 olarak 

belirlenmiştir (Tablo 7). 

Tablo 7. Modele ait istatistikler 

MODEL MAD MSE RMSE MAPE R2 

2K10N 1.86 5.25 2.29 16.16 0,78 

5K10N 2.72 12.43 3.53 20.60 0,61 

5K20N 3.35 17.48 4.18 24.68 0,18 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

 

Bu çalışmada Hatay ve Osmaniye yöresinde yayılış gösteren kızılçam 

meşcerelerinin verimliliğine etki eden bazı çevresel faktörlerin 

belirlenerek bu faktörlerin verimlilik ile olan karşılıklı ilişkilerinin 

araştırılması amaçlanmıştır. 
 

Bu amaçla regresyon analizi ve yapay zekaya dayalı bir uygulama 

olan YSA tekniğinden faydalanılmış ve elde edilen sonuçlar 

kıyaslanılmıştır. Değişkenler arasındaki ikili ilişkileri belirlemek 

amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi sonucunda 

değişkenlerin birbirleriyle olan ikili ilişkilerine bakıldığında çoğu 

topografik, edafik ve iklim değişkenlerinin birbirileriyle yüksek 

korelasyona sahip olduğu tespit edilmiştir. Korelasyonun yüksek 

olması çoklu bağlantı problemine yol açabileceğinden bu olumsuzluğu 

ortadan kaldırabilmek için birbirini temsil eden değişkenler 

belirlenerek bu değişkenlerle model oluşturma aşamasına geçilmesine 

karar verilmiştir. 
 

Birbirini temsil eden değişkenleri belirlemek için faktör analizi 

gerçekleştirilmiş olup analiz sonucunda Bakı, Yükselti, Yamaç 

konumu, Bio3, Bio9, Bio14 değişkenleri bağımsız değişken olarak 

belirlenmiştir. 
 

Bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken olan üst boy değişkeni 

arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla önce regresyon analizi 

gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen analiz sonucu oluşturulan modele 

ait R2 değeri 0,83 olarak tespit edilmiştir. 
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Regresyon modeli oluşturulduktan sonra YSA ile tahmin aşamasına 

geçilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla girdi 

değişkeni olarak Bakı, Yükselti, Yamaç konumu, Bio3, Bio9, Bio14 

çıktı değişkeni olarak Üst Boy seçilmiştir. YSA ile 2 katman 10 nöron, 

5 katman 10 nöron ve 5 katman 20 nörondan oluşan 3 model 

oluşturulmuştur. Bu modellere ait tahmin güçlerine bakıldığında 

2K10N ait R2 değeri 0,78 olarak,  5K10N ait R2 değeri 0,61 ve 5K20N 

ait R2 değeri ise 0,18 olarak belirlenmiştir. 
 

Kızılçamın verimliliğinin modellenmesine ilişkin bu çalışmada 

regresyon yöntemi (R2 değeri 0,83) ile elde edilen modelin tahmin 

gücü YSA yöntemleriyle (en yüksek YSA modelinin R2 değeri 0,78) 

elde edilen modellerin tahmin gücünden daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir.  
 

ÖNERİLER 

 

Kızılçamın potansiyel ağaçlandırma sahalarını belirlerken regresyon 

analizi sonucu elde edilen Denklem 2’nin kullanılması burada yer alan 

girdi değişkenlerinden faydalanarak en yüksek karın elde edilmesi 

hedeflenilmelidir. 

 

Üst Boy = -31,5 + 1,8(bio3) - 0,04(bio9) + 0,08(bio14) - 0,5(Bakı) -0,019(Yükselti) 

+ 0,97(Yamaç Konumu)                      (Denklem 2) 

 

Bu araştırmada kullanılmayan diğer yetişme ortamı değişkenlerinin de 

modellere eklenerek yeniden test edilmesi ile daha yüksek tahmin 

gücü elde edilebilir.  
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GİRİŞ 

 

Önceki yüzyıllarda meteorolojik veriler kaydedilemez iken 

teknolojinin gelişmesi ile beraber son yüzyılda modern meteoroloji 

istasyonları kurulmuş ve meteorolojik seriler elde edilmeye 

başlanmıştır. Meteorolojik kayıtların olmadığı dönemler için ağaçların 

yıllık halkalarının dendrokronolojik analizleriyle iklimsel bilgiler 

ortaya konulabilmektedir (Özkan, 1990). Dendrokronoloji ağaçların 

yıllık halkalarından faydalanılarak tarihsel olarak zamanı belirlemeye 

yardımcı olur. Geçmişte yer alan olaylara ait izleri taşıyan bu yıllık 

halkalar, önceki senelerde meydana gelen bazı olayların (ekolojik, 

iklimsel, jeolojik vb.) tarihlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. 

Bu ölçümler yapılırken çoğunlukla ağaca zarar vermeden artım 

kalemleri yardımıyla yapılmaktadır. Yaşayan ağaçlar vasıtasıyla 

toplanan bu verilerle tarihsel kalıntıların ve yapıların tarihlendirilmesi, 

ağaçlardaki antropojenik etkinin tespiti, orman yangınlarının analizi, 

ekosistem ve iklim değişikliğine ait analizler yapılabilmektedir. 

Bununla birlikte yıllık halkalar yardımıyla kaçak kesilen veya kesim 

yeri belirsiz olan yuvarlak odunların kesim yerleri ve kesim tarihleri 

de belirlenebilmektedir (Özkan ve Terzioğlu, 2001). 
 

Dikili ağaçların özellikle de öz odunu dayanıklı olmayan asırlık anıt 

ağaçların belirli bir zaman sonunda bazı patojenlerin etkisi ile 

çoğunlukla öz odunlarında çürümeler başlamakta ve çürüme sonrası 

bu kısımlarda boşluklar oluşmaktadır. Bu boşluklardaki yıllık halkalar 

bulunmadığından dendrokronolojik verilerde eksiklik meydana 

gelmektedir (Şekil 1). 
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Şekil 1. Öz çürüklüğü 

 

Gerçekleştirilen bu çalışmada eksik olan yıllık halkaların tahmin 

edilmesi amaçlanmıştır. Ormancılıkta çoğunlukla tercih edilen 

regresyon analizi ve yapay zekâya dayalı bir uygulama olan Yapay 

Sinir Ağları (YSA) tekniği ile bu boşluklara ait yıllık halka sayısının 

(ağaç yaşının) tahmin edilerek elde edilen sonuçların kıyaslanması 

hedeflenmektedir. Ormancılıkla ilgili çalışmalarda en çok kullanılan 

istatistiksel yöntemlerden birisi ‘Regresyon Analizi’ yöntemidir 

(Yavuz, 1995). Ancak, regresyon analizi yöntemi ile oluşturulan 

denklemler, modellere ilişkin hataların normal dağılım göstermesi, 

hata varyanslarının homojen olması, otokorelasyon olmaması, 

bağımsız değişkenler arasında korelasyonun bulunmaması 

varsayımlarında doğru ve güvenilir tahminlere imkân sağlayabilmek-

tedirler (Orhunbilge, 2002). 
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Karmaşık ilişkilerin modellenmesinde başarılı sonuçlar verebilen YSA 

son yıllarda birçok araştırmacı tarafından tercih edilmektedir. YSA 

elektronik ve haberleşme, endüstri, mekatronik ve havacılık gibi 

birçok mühendislik alanında yaygın bir kullanım alanı bulmaktadır 

(Ashraf et al., 2013). 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Gerçekleştirilen bu çalışmadaki veriler Dörtyol Orman İşletme 

Müdürlüğü’ne bağlı Dörtyol ve Payaş Orman İşletme Şefliklerinde 

bulunan Kızılçam meşcerelerinden temin edilmiştir. Çalışmada 8 cm 

çaptan büyük olan ve farklı yaş sınıflarında yer alan toplam 108 ağaç 

kullanılmıştır. Bu ağaçlar dip kütüğü yüksekliğinden yani yerden 30 

cm yükseklikten kesilerek 108 adet dip kütük diski elde edilmiştir 

(Şekil 2) 

 

 
 

Şekil 2. Kesilen bazı örnek ağaç ve diskler 
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Disklerde yer alan motorlu testere izini kaybedip halkaları rahat 

saymak için bütün diskler planyalanmıştır. Arazi çalışmaları bittikten 

sonra büro çalışmalarına geçilmiştir. Disklerde birinci yaştan itibaren 

kesildiği yıla kadar her yıla ait çap değerleri analize sokulmak üzere 

kayıt edilmiştir.  Çap değerleri belirlenirken gövde kesitine dik olacak 

şekilde 2 yönde çap ölçümü yapılarak ortalaması alınmıştır. 

Çalışmada kullanılan 108 adet diskten toplam 1701 adet çap-yaş verisi 

elde edilmiştir. Analizlere geçilmeden önce bu verilerin normal 

dağılıp dağılmadığı kontrol edilmiştir. Verilerin normal dağılıma 

uygunluğunu belirlemek amacıyla çeşitli normallik denetim 

yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Bu yöntemler arasında en yaygın 

olanlarından biriside basıklık- çarpıklık (skewness- kurtosis) 

değerlerinin incelenmesidir. Bu çalışmada Yaş ve Çap verilerin 

normal dağılıma uygunluğunu belirlemek amacıyla basıklık- çarpıklık 

yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bu verilerle önce basit regresyon 

analizi gerçekleştirilmiştir. Basit regresyon analizi bilinen (bağımsız) 

ve normal dağılım gösteren sayısal bir değişkenden bilinmeyen 

(bağımlı) ve aralarında ilişki olan bir başka değişkeni tahmin etmek 

için kullanılır. Yani regresyon analizi bağımlı değişken (y) ile 

bağımsız değişken (x) arasındaki ilişkiyi inceler. Çeşitli regresyon 

fonksiyonları mevcut olup bunlardan en sık kullanılanı doğrusal 

regresyon fonksiyonudur. Basit doğrusal regresyon analizi Y=a+bx 

olarak formüle edilir. Bu formülde değişkenlerden birinin değeri 

konulduğunda diğerinin değeri elde edilir. Doğrunun y eksenini 

kestiği nokta analitik yöntemde sabit hata ölçüsünü yani formülde yer 

alan “a” değerini ifade etmektedir. Formüldeki bir diğer eleman olan 
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“b” ise regresyon katsayısı olup analitik yöntemde oransal hata ölçüsü 

olarak kullanılmaktadır (Kalıpsız, 1994).  
 

Basit regresyon analizinde her iki değişkenin dağılımı da normal 

olmalıdır. İlişki katsayısı gibi regresyon katsayısı da pozitif veya 

negatif olabilir. İlişki katsayısı -1 ile +1 arasında değişirken, regresyon 

katsayısı her değeri alabilir (Pagano and Gauvreau, 1993). 

 

Yapay sinir ağları insan beyninin işleyişinden ilham alınarak 

geliştirilen bir matematiksel modelleme yöntemidir. Modellemeler 

insan beyin hücresi olan nöronların birbiri arasındaki iletişim 

prensibini örnek alan bazı bilgisayar yazılımları ile elde edilmektedir 

(Elmas, 2003). YSA modelinde birbirleri ile ilişkili olan sinirlerin 

bulunduğu katmanlar yer almaktadır (Şekil 3). Bu katmanlar giriş 

katmanı, gizli katman ve çıkış katmanı olarak üç temel gruptan 

oluşmaktadır (Chandwani et al., 2015).  

 

 

Şekil 3. Yapay sinir ağı katmanları 
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Nöronların birbirine bağlanma şekilleri, aktivasyon fonksiyonu ve 

öğrenme kuralları çeşitli YSA yapılarının oluşmasını sağlmıştır. 

Temel olarak bu yapılar, geri beslemeli sinir ağları, ileri beslemeli 

sinir ağları ve radyal tabanlı sinir ağları olmak üzere 3 temel sınıfa 

ayrılmıştır (Fırat, 2002).  Bu yapılardan tahmin ve sınıflandırma 

süreçlerinde ki başarısından dolayı geri beslemeli sinir ağları daha çok 

tercih edilmektedir (Elmas, 2003). Farklı sinir yapılarını içeren 

YSA’nın uygulamasında, ilk önce tahmin yapılacak sistemde girdi 

değişkenleri (input variables) ile çıktı değişkenini (output, target 

variable) tanımlanmakta ve bu tanımlamalar ile YSA, verileri analiz 

ederek tahminde başarıyı eniyileyecek ve hatayı en aza indirecek 

şekilde ağırlıkları tahmin edilmektedir (Fırat, 2002). Bu süreç, YSA 

ilişkin literatürde, ağın öğrenmesi (network training) olarak 

adlandırılmaktadır. YSA ile çok sayıda farklı ağırlık değeri 

türetilmekte, bu ağırlık değerleri kullanılarak da toplama ve 

aktivasyon fonksiyonları ile çıktı tahminleri elde edilmektedir. YSA 

ile elde edilen tahmin değerleri ile başta tanımlanan çıktı değişkenine 

ilişkin gözlem değerlerine göre hesaplanan hataların değişimi analiz 

edilerek, hataların minimum olduğu ve hatalara ilişkin değişimlerin 

sabitlendiği noktada süreç tamamlanmaktadır (Fırat, 2002; Fırat ve 

Güngör, 2004). YSA’na ilişkin bu sürecin işletilmesinde ve 

tahminlerin elde edilmesinde ise, farklı bilgisayar yazılımları 

geliştirilmiş olup, günümüzde yapay sinir ağı çalışmaları için en sık 

kullanılan yazılım olarak MATLAB yazılımı öne çıkmaktadır. 

MATLAB yazılımı, kullanımdaki kolaylığı ve farklı sinir ağ yapıları 

içermesi ile tercih edilmektedir. Bu çalışmada, “Mathworks 
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MATLAB” yazılımının 9.9.0.783 (R2020b) versiyonu içindeki Neural 

Network Toolbox (nntool) ile üst boya ilişkin YSA modelleri 

eğitilmiştir. 

BULGULAR 

 

Verilerin normal dağılıp dağılmadığını belirlemek amacıyla basıklık- 

çarpıklık değerleri belirlenmiştir. Çarpıklık-basıklık değerleri -1,5 ile 

1,5 olduğu zaman normal dağılım olduğu kabul edilmektedir 

(Tabachnick and Fidell, 2013). 

 

Bu sonuçlara göre elde edilen verilerin normal dağılım gösterdiği 

görülmektedir (Tablo 1). 
 

Tablo 1: Çarpıklık ve Basıklık Değerleri 

 Çarpıklık Değeri Basıklık Değeri 

Yaş 0,576 -0,242 

Çap 1,039 0,894 

 

Yaş ile Çap değişkeni arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla önce 

basit regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Basit regresyon analizi 

üstel, doğrusal, logaritmik, polinomsal ve üssel olmak üzere 5 

fonksiyona göre belirlenmiştir. Gerçekleştirilen basit regresyon analizi 

sonucu en yüksek R2 değeri 0,82 ile üssel fonksiyona ait olup 

fonksiyonlara ait R2 değerleri ve denklemleri Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2: Grupların Çimlenme Özellikleri 

Fonksiyon Adı Denklem 
R

2
 

Üstel y = 24,118e0,0747x 0,62 

Doğrusal y = 7,0461x + 6,0846 0,65 

Logaritmik y = 79,629ln(x) - 77,016 0,56 

Polinomsal y = -0,0376x2 + 8,541x - 4,0412 0,65 

Üssel y = 5,9063x1,0523 0,82 

 

Fonksiyonlara ait grafikler incelendiğinde üstel ve logaritmik 

fonksiyona ait eğilim çizgilerinin örnek noktaları temsil etme gücünün 

diğer fonksiyonlara göre daha düşük olduğu, doğrusal, polinomsal ve 

üssel fonksiyonlara ait eğilim çizgilerinin noktaları bu fonksiyonlara 

göre daha iyi temsil ettiği görülmektedir (Şekil 4). 

 

   

  

Şekil 4.  Regresyon denklemlerine ait grafikler 

 

Regresyon modeli oluşturulduktan sonra YSA ile tahmin aşamasına 

geçilmiştir. YSA ile Yaş ve Çap değişkeni arasındaki ilişkiyi 

belirlemek amacıyla girdi değişkeni olarak çap, çıktı değişkeni olarak 
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yaş değişkeni seçilmiştir. 1701 adet veriden 1276 adeti eğitim 425 

adeti test verisi olarak rastgele seçilmiştir. Yapay sinir ağlarının 

eğitimine başlamadan önce bütün verilere Min-Max normalizasyonu 

uygulanmıştır.  YSA verilerine uygulanan bazı normalizasyon 

metotları ile yapay sinir ağı performansı ve doğruluğunun 

iyileştireceği literatürde belirtilmektedir (Masters, 1993). 

Araştırmacılar tarafından problemlerin çözümü için çeşitli 

normalizasyon metodları kullanmakta olup çoğunlukla Min-Max 

metodu tercih edilmektedir (Denklem 1). Min-Max normalizasyonu 

ile veriler 0 - 1 aralığında ölçeklendirilerek aşırı büyük ve küçük olan 

verilerin modele olan olumsuz etkileri azaltılmaktadır (Öztemel, 

2003).    

 𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚 = 𝑥𝑖−𝑥𝑚𝑖𝑛𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛                  (Denklem 1) 

 𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚= Normalize edilmiş veri, 𝑥𝑖= Girdi değeri 

 𝑥𝑚𝑖𝑛= Girdi seti içerisinde yer alan en küçük sayı 𝑥𝑚𝑎𝑥= Girdi seti içerisinde yer alan en büyük sayı 
 

Çalışmada 1 girdi 10 gizli katman ve 1 çıktının olduğu bir ağ modeli 

oluşturulmuştur (Şekil 5). 

 

Şekil 5. Tahmin için oluşturulan ağ modeli 
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İleri Beslemeli-Geri Yayımlı YSA yapısı ile ağ eğitimleri 

gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen eğitim sonucunda R2 değeri 0,72 

olarak belirlenmiştir (Şekil 6). 

 

 

Şekil 6. YSA eğitimine ait grafik 

 

Eğitilen ağa test için ayrılan ve ağa daha önce tanıtılmayan 425 adet 

yaş-çap verisi ile tahmin gerçekleştirilmiştir. Test verileriyle yapılan 

tahmin sonucu belirtme katsayısı 0,55 olarak belirlenmiş olup tahmine 

ait hatalardan ortalama mutlak hata (MAD) değeri 5,47 olarak, 

Ortalama karesel hata değeri (MSE) 0,55 olarak,  Kök ortalama 

karesel hatası (RMSE) 7,43 olarak ve Ortalama mutlak yüzdesel hata 

(MAPE) 44,09 olarak belirlenmiştir (Tablo 3). 
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 Tablo 3: Test verileriyle yapılan tahmine ait istatistikler 

R
2
 MAD MSE RMSE MAPE 

0,55 5,47 55,16 7,43 44,09 

 

Aktuel ve tahmin edilen yaş verilerine ait ilişkiyi gösteren nokta 

diyagramı Şekil 7’de verilmiştir. 

 

 

                     Şekil 7. Test verilerine ait aktüel-tahmin ilişkileri 
 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

 

Gerçekleştirilen bu çalışmada dendrokronolojik araştırmalara konu 

olan ve ağaçlardaki birtakım hastalıklar sebebiyle çürüyen yıllık halka 

sayısının çap değişkeni ile tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 

ormancılıkta çoğunlukla tercih edilen regresyon analizi ve yapay 

zekâya dayalı bir uygulama olan YSA tekniği ile bu boşluklara ait 

yıllık halka sayısının (ağaç yaşının) tahmin edilerek elde edilen 

sonuçların kıyaslanması hedeflenmiştir. 5 farklı fonksiyona göre 

(üstel, doğrusal, logaritmik, polinomsal ve üssel) gerçekleştirilen basit 
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regresyon analizi sonucu en yüksek R2 değeri 0,82 ile üssel fonksiyona 

ait olarak belirlenmiştir. 
 

Gerçekleştirilen YSA yöntemi tahminlerine göre ise İleri Beslemeli-

Geri Yayımlı YSA ile eğitilen ağın R2 değeri 0,55 olarak 

belirlenmiştir. Sonuçlar regresyon analizi ile tahmin edilen yaş 

değerlerinin (R2 = 0,82) YSA tekniği ile tahmin edilen değerlere (R2 = 

0,55) göre daha başarılı olduğunu göstermektedir. Bu durum YSA’nın 

karmaşık ilişkileri daha iyi açıklamasından kaynaklanmaktadır. Yani 

girdi değişkenlerinin sayısı arttıkça YSA’nın tahmin başarısı 

artmaktadır. Nitekim ormancılık alanında YSA ile gerçekleştirilen 

çalışmalara bakıldığında da bu durum görülebilmektedir. Bolat 

(2015), İleri Beslemeli-Geri Yayımlı YSA ile ağaçlara ait göğüs çapı, 

bazal alan, Reineke meşcere yoğunluk indeksi gibi toplam 6 değişkeni 

girdi olarak kullanarak ağaçların boylarını başarılı bir şekilde tahmin 

etmiştir (R2 = 0,87). Özçelik ve arkadaşları (2014) çalışmalarında, 

kızılçam ağaçlarının hacim ve kabuklu çap değerlerini tahmin etmek 

için YSA metodunu kullanmışlardır. Çalışmalarında girdi olarak 

kabuklu göğüs çapı, ağaç boyu, kök boyu, 5,3 m yükseklikteki 

kabuklu çap değişkenlerini belirtmişlerdir. Özdemir (2018), Kayın-

Göknar karışık meşcerelerinde 3 girdili YSA modeli ile gövde 

çaplarını tahmin etmiş, YSA modeli ile elde edilen sonuçların gövde 

çapı denklemlerine göre daha başarılı olduğunu belirtmiştir. Şenyurt 

ve arkadaşları (2015) çalışmalarında yaş, bonitet endeksi ve hacim 

parametrelerini girdi olarak kullanarak meşcere ağaç sayısı, göğüs 

yüzeyi, hacim, meşcere orta çapı ve boyu gibi çeşitli meşcere 
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özelliklerini İleri Beslemeli-Geri Yayımlı YSA yöntemi ile başarılı bir 

şekilde (R2 değerleri %80’nin üzerinde) tahmin etmiştir. 
 

ÖNERİLER 

 

Tahmin başarısının düşük olduğu regresyon modellemelerine göre 

güçlü bir alternatif olan YSA, karmaşık ilişkileri başarıyla 

modelleyebilmesi ve diğer istatistiki metotlardaki gibi varsayım 

şartlarının olmaması nedeniyle tercih sebebi olmaktadır. Ancak bu 

çalışmada ilişkilerin karmaşık olmaması yani tek girdi ve tek çıktının 

olması, regresyon ile tahmin başarısının yüksek olması nedeniyle 

YSA tahmin gücü daha zayıf kalmıştır. Bu yüzden karmaşık olmayan 

basit ilişkilerin tahmininde regresyon yöntemlerinin tercih edilmesi, 

3’ten fazla girdi değişkeninin olduğu ilişkilerin tahmininde YSA 

yönteminin tercih edilmesi önerilmektedir. Ayrıca yaş tahmininde 

girdi olarak çap değişkeninden başka etkili olan bazı değişkenlerinde 

modele eklenerek girdi sayısının artırılmasına paralel olarak YSA’nın 

da tahmin başarısının artacağı düşünülmektedir. 
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