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ÖN SÖZ

Bu kitap, fen ve matematik bilimleri alanındaki bazı ilginç konulara
kısa, bilgilendirici ve güncel bir genel bakış sağlamaktadır. Her bölümde,
yazarlar araştırma alanları ile ilgili konuların kavramsal incelemelerini
özetlemişlerdir. Kitapta teori, araştırma ve uygulamalar arasındaki
bağlantılar belirgin olarak ortaya konulmuştur. Seçilen konularla ilgili
bölümler hakemler tarafından incelenmiş ve yayınlanmak üzere kabul
edilmiştir. Bu kitabın özellikle ilgi alanları fen ve matematik bilimleri olan
akademisyenler, araştırmacılar ve eğitimciler için faydalı olacağı ümit
edilmektedir.
Prof. Dr. Rıdvan KARAPINAR
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1. Giriş
Doğal hayatta canlıların hayatta kalabilmesi ve üreme yeteneklerini
sürdürebilmeleri, çeşitli çevresel, antropojenik ve diğer organizmalardan
kaynaklanan tehditlerle baş edebilme yeteneklerine bağlıdır. Bununla
beraber, bazı tehditler tüm canlı türleri üzerinde etkiliyken diğerleri özel
bazı taksonlar için spesifik olabilmektedir. Küresel biyolojik çeşitlilik,
çeşitli antropojenik kökenli değişikliklere karmaşık bir tepki olarak hızla
değişmektedir (Sala ve ark. 2000).
Reptiller, avcı, av, tohum dağıtıcı ve/veya kommensal türler
olmalarıyla ekosistemin anahtar bileşeni olmakla birlikte; biyoçeşitlilik
kaybına yüksek oranda duyarlı hayvan gruplarından bir tanesidir. Bu
nedenle dünya çapındaki azalmaları geniş ölçekte koruma çalışmalarını
gerektirmektedir. Reptil sayısındaki yüksek oranda azalmanın sebebi
olarak; habitat kaybı ve degradasyon; invaziv türlerin habitatlara girişi
(yaşanılan ortama habitat yapısını değiştiren doğal olmayan hayvan
Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: FBA-2018-2633
*
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türlerinin girişi, yangın sıklığı gibi sebeplerle yaşanan tehdit); çevresel
kirleticiler (Radyoaktif kirleticiler, zirai tarım ilaçları, sanayi atıkları,
antropojenik kirleticiler); hastalık ve parazitler; sürdürülemez kullanım;
Asya ülkelerinde gıda ve tıbbi amaçla pek çok kaplumbağa türünün aşırı
tüketimi (Le, 2007); küresel iklim değişikliği (Bernheim, 2014) gibi
nedenler gösterilmektedir (Gibbon ve ark., 2000).
Biyolojik izleme, çevredeki kimyasal kontaminantların tespit edilmesi
için biyotanın kullanılması olarak tanımlanabilir. Bu tür izleme doğal
çevrede toksik maddelerin kontrolü ve düzenlenmesinde önemli bilgiler
sağlayabilir. Elde edilen veriler, bölgedeki kontaminant derecesi ve
kimyasal kontaminantların tanımlanmasında, indikatör türler ve tüm
ekosistem üzerindeki etkilerinin yanı sıra insan sağlığı üzerine potansiyel
etkilerinin belirlenmesinde kullanılabilir (Meyers-Shöne ve Walton
1990). Reptil populasyonlarının korunmasına karşı ana tehditlerden birisi
de kirliliktir ve ayrıca bazı reptil türleri iyi birer kirlilik biyoindikatörü
olarak adlandırılmaktadırlar (Lambert, 1997). Reptiller, klasik memeli
modellere nazaran uzun yaşamları boyunca çok çeşitli beslenme ve
habitat seçeneklerine sahip olmalarıyla toksikolojik çalışma alanında çok
daha doğru birer biyoindikatör olarak kullanılabilirler (Hall, 1980).
Kaplumbağalar, populasyonun sürdürülebilirliğini sağlayan olgunluk
dönemlerindeki yüksek yaş oranları (Gibbons, 1987) ve uzun generasyon
süreleriyle (Hailey, 1990) diğer hayvan türlerinden farklılıklar gösterir.
Yangın (Hailey, 2000), habitat kaybı (Lambert, 1984; Hailey, 2000),
kontrolsüz avlama ve ticaret (Brooks ve ark., 1991) gibi faktörler sürekli
bir şekilde tekrarlanmaya devam ettiği sürece bu hayvanların nesillerinin
tükenmesine kadar giden sorunlara yol açacaktır. Bununla beraber
yapılan literatür çalışmaları, çevresel kontaminasyonun etkilerinin detaylı
bir şekilde araştırılmadığını ortaya koyulmaktadır (Willemsen ve Hailey,
2001). Uzun ömürlü olmaları, çevresel kirletici faktörlerin etkilerini
incelemede kaplumbağaları iyi birer indikatör yaptığı için bu grup
organizmalarda kirletici faktörlerin birikimi ile ilgili çok sayıda araştırma
olmakla beraber (Meyers-Shöne ve Walton, 1994); bu kirleticilerin
popülasyon dinamiklerine etkisinin incelendiği araştırmalar oldukça
sınırlıdır (Lambert, 1997; Willemsen ve Hailey, 2001). Bununla beraber
kaplumbağa türlerinin tıbbi ve parazitolojik faunalarıyla ilgili pek çok
inceleme olmasına rağmen, bu türlerde farklı kirleticilerin detaylı
etkilerinin incelendiği araştırmalar oldukça sınırlıdır (Lopez ve ark.,
2010).
Benekli Kaplumbağa, Emys orbicularis (Linnaeus 1758), Kuzeybatı
Afrika'yı, Avrupa'nın çoğu bölgesini ve Batı Asya'yı kapsayan geniş bir
alana yayılmıştır. Türkiye’de habitatın uygun olduğu hemen her bölgede
bulunmaktadır (Baran ve ark. 2021). Tatlı su alanlarında (göletler, göller,
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yavaş akan nehirler, kanallar, vb.) yaşamakta olup açık kumlu toprak
habitatları olan karasal yerleri yumurtlama alanı olarak tercih ederler
(Bodie 2001; Ficetola ve De Bernardi 2006). Bu tür, dağılış gösterdiği
alanlarda tehdit altında olduğu için habitatların yönetimi ve
popülasyonların korunması gerekmektedir (Ficetola ve ark. 2004). E.
orbicularis, IUCN-RedList'te (IUCN, 2022) NT “Tehdit Altında”
kategorisinde listelenmiştir.
Bakteriyal enfektöz hastalıklar reptil populasyonlarının azalmasının
önemli sebeplerinden biri olup kaptivitede ve doğal yaşam ortamındaki
kaplumbağalar arasında da oldukça yaygındır (Gibbons ve ark., 2000).
Sağlıklı kaplumbağalarda çok çeşitli bakteriler bulunmaktadır. Fakat bu
türler çeşitli stres koşulları altında yaşayan uygun hayvanlarda patojenik
olabilirler. Bakteriyal mikrobiotanın bilinmesi doğal yaşam ortamındaki
kaplumbağalarda patojenik ajan olarak rollerinin anlaşılmasında faydalı
olabilir (Santoro ve ark., 2006).
Reptil türleri herhangi bir klinik belirti göstermeseler bile önemli birer
Salmonella sp. rezervuarıdırlar (Jacobson, 2007). Açlık, sistematik viral
enfeksiyonlar ve bağırsak parazitleri gibi nedenlerle klinik salmonellozis
belirtilerinin artmasına neden olmaktadır. Bununla beraber direkt enfekte
hayvanla temas ya da kontamine bir çevreden insana kolaylıkla
geçebilmektedir. Salmonella sp. türleri sıklıkla ampicillin, tetrasiklin,
colistin sülfat, streptomisin, sulfamethoxazole/trimethoprim ve nalidiksik
asit gibi antibiyotiklere direnç geliştirebilmektedir (Romero ve ark.,
2016). Bu nedenle oluşabilecek antibiyotik direncine karşı özellikle aşırı
antibiyotik tüketimi ve bunun doğal çevreye bulaştırılması konularında
dikkatli olunması gereklidir. Bu nedenle bu türün ve antibiyotik direnç
profillerinin reptil türleri özellikle de kaplumbağalarda gösterilmesi
önemlidir.
Hidalgo-Vila ve ark. (2007), karasal (T. graeca: n=16) ve sucul
kaplumbağalarda (E. orbicularis: n= 26; Mauremys leprosa; n=50)
Salmonella sp. sıklığını araştırmışlar ve T. graeca örneklerinin
tamamında, E. orbicularis örneklerinin % 15.4’ünde, M. leprosa
örneklerinin ise % 12’sinde Salmonella sp. varlığına rastlamışlardır.
Bununla beraber elde ettikleri 5 farklı serovardan 4 tanesinin karasal
kaplumbağalarda elde edilmiş olmasının da karasal örneklerin önemli bir
Salmonella sp. rezervuarı olduğuna işaret ettiğini bildirmişlerdir. Lecis ve
ark. (2011), kaptivitedeki ve doğal yaşam ortamındaki T. graeca, T.
hermanni ve T. marginata türlerinden üst solunum yolu enfeksiyon
etmeni Mycoplasma sp. ve reptil – kaynaklı insan enfeksiyon etmeni
Salmonella enterica serovarını izole etmişlerdir. Percipalle ve ark.
(2011), 67 adet T. graeca ve T. hermanni örneğinde 21 farklı serovarda
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Salmonella sp. izolatları elde etmişlerdir. Bu izolatların özellikle
cephalosporin ve fluoroquinolon antibiyotiklerine karşı duyarlı
olduklarını bildirmişlerdir. Dipineto ve ark. (2012), T. hermanni, T.
marginata, T. graeca, T. horsfieldii, ve Geochelone carbonaria
türlerinden % 49.1 oranında Salmonella sp. % 81.1 oranında ise oxyurids
türü izole etmiş ve bu iki patojen arasında da pozitif korelasyon olduğunu
belirlemiştir. Giacopello ve ark. (2012), İtalya’ya kaçak yollarla getirilen
146 adet T. graeca örneğinde 91 Salmonella sp. izole etmişler ve bunların
67’sinin S. enterica subsp. I. olduğunu bildirmişlerdir. Bununa beraber en
yüksek antibiyotik direnç oranlarınında tetrasiklin (%57.1), ampicillin
(%33.0), streptomycin (%13.2), ve amocillin-clavulanic (%11.0) aside
karşı olduğunu belirmişlerdir.
Aeromonas türleri, Aeromonadaceae familyası üyesi fakültatif
anaerobik Gram (-) bakterilerdir olup; amilaz, kitinaz, elastaz, aerolizin,
nukleaz, jelatinaz, lesitinaz, lipaz ve proteaz gibi balık ve insanda çeşitli
hastalık etmeni virülans faktör olan çok sayıda 9 ekstrasellular proteini de
salgılarlar. Bununla beraber diğer bakterilerde olduğu gibi Aeromonas
genusu konak dokuya adhezyon ve invazyonu sağlayan çok çeşitli
virülans faktörlere sahiptir (i) flagella, fimbria, lipopolisakkarit (LPS), dış
membran proteinleri (ii) hemolizinler, lipazlar ve proteazlar gibi
ekstrasellüler ürünler (iii) salgı sistemleri ve toksinleri (iv) demir kazanım
sistemleri (v) quorum sensing mekanizmaları (Hidalgo ve Figueras,
2013).
Literatürde, ekolojik dengede önemli rollerinin olmasının yanısıra
ekonomik önemi de olan E. orbicularis gibi sucul kaplumbağa türleri
üzerine kirletici faktörlerin etkilerinin çeşitli yönleriyle incelendiği
çalışmaların eksikliği olduğu görülebilmektedir. Yapılan bu çalışmanın
bu anlamda literatürde yaşanan eksikliği dolduracağı düşünülmektedir.
Bununla beraber bu tip çalışmalar, koruma biyolojisi çalışmalarının da
önemli bir basamağını oluşturacaktır. Bu çalışma, Çanakkale il sınırları
içinde bulunan Kavak Deltası (n=7) ve Dardanos (n=9) gibi iki farklı
alandan toplanan E. orbicularis yaşam kalitelerinin enfeksiyonlar
açısından karşılaştırılması amacıyla ağız ve kloak örneklerinden
bakteriyal floranın izolasyonu ve tanımlanması, Salmonella sp. ve
Aeromonas sp. gibi önemli patojen varlığının saptanması ve bununla
beraber antibiyotik, ağır metal direnç profilleri ile enzim varlığının
irdelenmesini kapsamaktadır. Elde edilen kapsamlı verilerin ileri düzeyde
yeni çalışmaların temelini oluşturacağı ve beraberinde literatürdeki
önemli bir eksikliğe ışık tutacağı düşünülmektedir.
2. Materyal ve Metot
2.1. Çalışma alanının tanıtımı
4

Çalışma alanı 2 istasyondan oluşmaktadır :1- Kavak Deltası:
(35T486496;4494453); 2- Çanakkale merkez: Dardanos mevkii
(35T445711;4438009)
2.2. Arazi Çalışması
Her bir istasyona Nisan-Temmuz, 2019 ayları arasında ikişer kez
olmak üzere toplam 4 kez arazi çalışması yapılmıştır. Kavak Deltasından
7, Dardanos civarından 9 E. orbicularis örneği pinter ve kepçe yardımıyla
yakalanmıştır.
2.3. Mikrobiyal İzolatların Temini
E. orbicularis örneklerinden izole edilen bakterilerin tanımlanması:
mikroorganizma gruplarının izolasyonu için yakalanan kaplumbağalardan
oral ve kloak sürüntü örnekleri alınmış ve +4 oC’de laboratuvara
getirilmiştir. Örnekler ön zenginleştirme işleminden sonra, bakteri
gruplarının izolasyonu için seçici besiyerleri olan Mac Conkey agar ve
Eosin Methylene Agar (EMB) (Enterobacteriaceae), Thiosulfate Citrate
Bile Salts Sucrose (TCBS) Agar (Vibrio sp.), Glutamate Starch Phenol
Red Agar (GSP) ve Ampicillin Aeromonas Agar (Aeromonas sp.),
Inositol Brilliant Green Bile Agar (Plesiomonas shigelloides), Brilliant
Green Agar (Salmonella sp.), Salmonella – Shigella agar (Salmonella
sp.), Cetrimide Agar (Pseudomonas sp.) besiyerlerine ekimleri
yapılmıştır. 30 - 35 oC’de 24 - 48 saat inkübasyon süresi sonunda
izolatlar saflaştırma için Tryptic Soya Agar (TSA) besiyeri içeren
petrilere transfer edilmiştir. Tüm izolatlar – 20 oC’de gliserollü ortamda
stoklanmıştır. Bakteriyal izolatların identifikasyonu için tüm izolatlara;
Gram boyama, solunum-fermentasyon testleri, oksidaz, katalaz, IMVIC
testleri, H2S üretimi vb. testleri uygulanmış ve bununla beraber
biyokimyasal testleri doğrulama amacıyla Microgen ID test kitlerine tabi
tutulmuşlardır (Tamer ve diğ., 1989).
2.3.1.

Antibiyotik Direnç Profilleri

İzole edilip tanımlaması yapılmış tüm bakteri kültürlerinin disk
difüzyon metodundan yararlanılarak antibiyotik direnç profilleri
belirlenmiştir. Hazırlanan Mueller Hinton Agar besiyerine 24 saatlik
Mueller Hinton Broth besiyerindeki bakteri kültürlerinden ekimler
yapılmış ve üzerine hazır antibiyotik diskleri yerleştirilmiştir. 35 oC’de
24 - 48 saat inkübasyon süresi sonunda izolatların duyarlı, orta derecede
duyarlı ve dirençli şeklinde duyarlılık profilleri ortaya konmuştur (CLSI,
2009).
Antimikrobiyal
dirençlilik;
Cefoxitin(CN10
µg/mL),
Trimethoprim (TR5 µg/mL), Chloramphenicol (C30 µg/mL) ve
5

Tobramycin (TB10 µg/mL) antibiyotiklerine karşı uygulanmıştır.
İzolatların çoklu antibiyotik direnç (ÇAD) indeksi ise, test
organizmasının dirençli olduğu antibiyotik sayısının toplam denenen
antibiyotik sayısına oranı ile hesaplanmıştır (a/b). Burada ‘a’ izolatın
dirençli olduğu antibiyotik sayısını, ‘b’ ise izolatın maruz bırakıldığı
antibiyotik sayısını temsil etmiştir. Hesaplanan ÇAD indeksi eğer 0.2’den
daha büyükse organizmanın yoğun antibiyotik kullanılan bir kaynaktan
geldiği, 0.2’ye eşit veya daha küçük ise, antibiyotiğin hiç kullanılmadığı
ya da az kullanıldığı bir ortamdan kaynaklandığı kabul edilmiştir
(Krumperman, 1983).
2.3.2.
Belirlenmesi

Bazı

Ağır

Metallere

Direnç

Özelliklerinin

Farklı konsantrasyonlarda hazırlanmış ağır metalleri içeren Mueller
Hinton Agar içeren petrilere yapılan bakteri inokulasyonundan sonra
bakterilerin minimal inhibisyon konsantrasyonları belirlenmiştir. Bu
amaçla kullanılan ağır metal tuzları Cd+2 (CdCl2.2H2O), Cu+2
(CuSO4,5H2O), Cr+3 (CrCl3), Pb+2 (Pb(NO3)2) ve Mn+2
(MnCl2.2H2O)’dır (Matyar ve diğ., 2010).
3.

Bulgular

3.1. Bakterilerin İzolasyonu ve Biyokimyasal Testler
Seçici besiyerlerinde ağız, kloak örnekleri inkübe edildikten sonra
TSA besiyerinde saflaştırma işlemleri yapılmış ve Kavak Deltası’nda 54,
Dardanos’dan ise 43 bakteriyal izolat elde edilmiştir (Tablo 1-2).
MicrogenTM GnA+B-ID Tanımlama Sistemi ile yapılan analizler
sonucunda izolatların benzerlik gösterdikleri bakteriyal tür isimleri Tablo
1 ve 2’de verilmiştir. Kavak Deltası’ndan yakalanan kaplumbağa
örneklerinden, 23 izolat ağız, 23 izolat ise kloak örneklerinden;
Dardanos’dan yakalanan kaplumbağa örneklerinden ise 23 adet izolat
ağız ve 20 adet izolat ise kloaktan elde edilmiştir. Tüm izolatlar basil
morfolojisinde olup; hiçbirinde endospor yapısı gözlenmemiştir. Kavak
Deltası’ndan elde edilen izolatlardan 39 adeti oksidaz (+), 54 adeti
katalaz (+); Dardanos’dan elde edilen izolatların 14 adeti oksidaz (+), 41
adeti katalaz (+) olarak sonuç verdikleri gözlenmiştir (Tablo 1-2).
Tanımlama testi sonucunda Kavak Deltası’ndan elde edilen izolatların
6 tanesi Salmonella enterica subsp. arizonae, 2 tanesi S. typhimurium, 4
tanesi S.enteritidis, 1 tanesi S. enterica (Group I), 1 tanesi Enterobacter
cloacae, 11 tanesi Escherichia coli, 2 tanesi Citrobacter amalonaticus, 2
tanesi Vibrio alginolyticus, 1 tanesi V. parahaemolyticus, 6 tanesi
6

Pseudomonas aeruginosa, 1 tanesi P. fluorescens 37 °C, 5 tanesi
Aeromonas hydrophila, 2 tanesi Proteus mirabilis, 6 tanesi P. vulgaris, 1
tanesi Xanthomonas (Stenotrophomonas) maltophilia, 3 tanesi Shigella
flexner; Dardanos’dan elde edilen izolatların 3 tanesi Vibrio
alginolyticus, 1 tanesi Enterobacter cloacae, 1 tanesi Citrobacter
freundii, 1 tanesi C. youngae, 7 tanesi Aeromonas hydrophila, 1 tanesi
Klebsiella pneumonieae, 2 tanesi Serratia fonticola, 1 tanesi Proteus
mirabilis, 6 tanesi P.vulgaris, 5 tanesi Escherichia coli, 3 tanesi
Salmonella enterica subsp. arizonae, 2 tanesi S. enteritidis, 4 tanesi
Salmonella Group Illb, 1 tanesi Klebsiella ornithinolytica, 1 tanesi
Citrobacter amalonaticus, 1 tanesi Vibrio parahaemolyticus, 2 tanesi
Pseudomonas aeruginosa, 1 tanesi Enterobacter aerogenes olarak
tanımlanmıştır (Tablo 1-2).
3.2. İzolatların Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi

E.
orbicularis kaplumbağa türünden elde edilen izolatların bu
çalışmada kullanılan antibiyotiklere karşı göstermiş oldukları duyarlılık
ve dirençlilik durumları inhibisyon zon çapları ölçülerek tespit edilmiştir.
Kavak Deltası’ndan toplanan kaplumbağa örneklerinden alınan
izolatlardan 14 adet bakteri izolatının AM10, 3 adet bakteri izolatının
TB10, 16 adet bakteri izolatının TR5, 5 adet bakteri izolatının CN10, 51
adet bakteri izolatının CH30 antibiyotiğine karşı direnç geliştirdiği tespit
edilmiştir.
Dardanos’dan toplanan kaplumbağa örneklerinden alınan izolatlardan
12 adet bakteri izolatının AM10, 0 adet bakteri izolatının TB10, 5 adet
bakteri izolatının TR5, 0 adet bakteri izolatının CN10, 42 adet bakteri
izolatının CH30 antibiyotiğine karşı direnç geliştirdiği tespit edilmiştir.
Bulgulara göre çalışma bölgeleri olan Kavak Deltası ve Dardanos’dan
elde edilen izolatların en yüksek duyarlılık gösterdiği antibiyotikler
sırasıyla CH30, AM10 ve TR5 olduğu saptanmıştır.
Kaplumbağa türünden izole edilen bakterilerin ÇAD indeksleri de
ortaya konmuş ve böylece çoklu antibiyotik direnç profilleride
saptanmıştır. ÇAD indeksi eğer 0.2’den daha büyükse organizmanın
yoğun antibiyotik kullanılan bir kaynaktan geldiği, 0.2’ye eşit veya daha
küçük ise, antibiyotiğin hiç kullanılmadığı ya da az kullanıldığı bir
ortamdan kaynaklandığı kabul edilmiştir. Her iki istasyondan toplanan
kaplumbağalardan elde edilen izolatlardan EK14, EK17 ve ED5 nolu
izolatların test edilen hiçbir antibiyotiğe direnç göstermedikleri,
dolayısıyla ÇAD indekslerinin 0 olduğu bunun dışında kalan tüm
izolatların ise ÇAD indekslerinin 0.2 veya daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir. ÇAD indeksinin 0.2’den büyük olması, her iki bölgeden
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toplanan kaplumbağa örneklerinin yoğun antibiyotik kullanım sonucu
oluşan atık maddelere doğal yaşam alanlarında maruz kaldıklarını
göstermektedir.
3.3. İzolatların Ağır Metal Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Çalışmada kullanılan metal tuzları CdCl2.2H2O, CuSO4.5H2O,
K2Cr2O7, Pb(NO3)2 ve MnCl2.2H2O’e karşı iki istasyonda yakalanan
E. orbicularis kaplumbağa türünden elde edilen izolatların ağır metal
dirençliliği minimal inhibisyon konsantrasyonlarına göre hesaplanmıştır.
Kavak Deltası’nda yakalanan kaplumbağa türünden elde edilen
izolatların Kadmiyum metaline karşı 1600 µg/mL, 3200 µg/mL
dozlarında sırasıyla % 26 ve % 22.22, 6400 µg/mL dozunda ise % 0;
Bakır metaline karşı 800 µg/mL, 1600 µg/mL dozlarında sırasıyla %
33.33, % 7.40 ve 3200 µg/mL dozunda ise % 0; Krom metaline karşı 400
µg/mL, 800 µg/mL ve 1600 µg/mL dozlarında sırasıyla % 40.74, %
29.62 ve % 3.70; Kurşun metaline karşı 6400 µg/mL ve 12800 µg/mL
dozlarında sırasıyla % 33.33 ve % 3.70; Mangan metaline karşı 6400
µg/mL, 12800 µg/mL ve 25600 µg/mL dozlarında sırasıyla % 37.03, %
29.62 ve % 1.85 oranlarında direnç tespit edilmiştir.
Dardanos’da yakalanan kaplumbağa türünden elde edilen izolatların
Kadmiyum metaline karşı 1600 µg/mL ve 3200 µg/mL dozlarında
sırasıyla % 41.86 ve % 27.90; 12800 µg/mL dozunda ise % 0; Bakır
metaline karşı 800 µg/mL ve 1600 µg/mL dozlarında sırasıyla % 13.95
ve % 2.32; Krom metaline karşı 400 µg/mL, 800 µg/mL ve 1600 µg/mL
dozlarında sırasıyla % 20.93, % 9.30 ve % 0; Kurşun metaline karşı 6400
µg/mL dozunda % 16.27 ve 12800 µg/mL dozunda ise % 0; Mangan
metaline karşı 6400 µg/mL, 12800 µg/mL dozlarında sırasıyla % 30.23ve
% 20.93 dozunda ise % 0 oranlarında direnç tespit edilmiştir.

4.

Tartışma

Yabani hayvanların doğal gastrointestinal floraları hakkındaki bilgi
oldukça azdır. Çoğu araştırma zoonotik, salgın hastalık etmeni bakteriler
veya ticari olarak satılan hayvan türlerinden izole edilen türlerle sınırlıdır
(Funk, 1996; Schröter ve ark., 2004; Bauwens ve ark., 2006). Ayrıca
yapılan bu kısıtlı sayıda araştırma genellikle ekonomik önemi olan, gıda
olarak tüketilen (balık ve midye veya bazı amfibi türleri vb.) ya da denizel
kaynaklı olan (deniz kaplumbağası) türler üzerine yoğunlaşmıştır (Patır
ve ark., 1992; Şeker ve Sarıeyyüpoğlu, 1998; Matyar ve ark., 2010;
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Pereira ve ark., 2009). Literatürde, ekolojik dengede önemli rolleri olan
ancak ekonomik önemi saptanmamış türler üzerine farklı çevresel
kirleticilerin etkilerinin çeşitli yönleriyle incelendiği çalışmaların
eksikliği olduğu görülebilmektedir. Yapılmış olan bu çalışmanın bu
anlamda literatürde yaşanan eksikliği dolduracağı düşünülmektedir.
Tablo 1. E. orbicularis Türünden İzole Edilen Bakteri İzolatlarının
Bazı Kültürel ve Biyokimyasal Özellikleri (Kavak Deltası)
Fenotipik Karakterler
İzolat İzole İzole Koloni Gr Hücr Oksid
Kodu edild edildiğ rengi
am e
az
iği i
rea şekli
yer besiyer
ksiy
i
onu
EK1 Kloa MacCo Pembe - Basil k
nkey
EK2 Ağız EMB Açık mor - Basil - Basil EK3 Ağız EMB Koyu
mor
EK4 Kloa EMB Metalik - Basil k
yeşil
EK5 Ağız MacCo Pembe - Basil nkey
- Basil EK6 Ağız MacCo Sarı
nkey
+ Basil EK7 Kloa MacCo Sarı
k
nkey
- Basil EK8 Kloa TCBS Yeşil
k
- Basil EK9 Ağız TCBS Yeşil
- Basil +
EK10 Ağız TCBS Sarı
+ Basil +
EK11 Ağız TCBS Sarı
- Basil EK12 Kloa TCBS Sarı
k
+ Basil +
EK13 Kloa TCBS Yeşil
k
EK14 Kloa GSP Pembe - Basil +
k
EK15 Ağız GSP Pembe - Basil +
EK16 Ağız GSP Pembe - Basil +
EK17 Kloa GSP Pembe - Basil +
k
EK18 Kloa GSP Pembe - Basil +
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Katal MicrogenTM GnA+Baz
ID Tanımlama

+
+
+

Salmonella enterica
subsp. arizonae
Enterobacter cloacae
S. subsp. arizonae

+

Escherichia coli

+

S. subsp. arizonae

+

S. subsp. arizonae

+

S. subsp. arizonae

+

Citrobacter
amalonaticus
C. amalonaticus
Vibrio alginolyticus
V. alginolyticus
Salmonella enterica
(Group I)
Vibrio parahaemolyticus

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Pseudomonas
aeruginosa
P. aeruginosa
P. aeruginosa
P. aeruginosa

+

P. aeruginosa

k
EK19 Kloa
k
EK20 Ağız
EK21 Kloa
k
EK22 Kloa
k
EK23 Kloa
k
EK24 Ağız
EK25 Kloa
k
EK26 Kloa
k

GSP

Turuncu -

Basil +

+

Aeromonas hydrophila

GSP
IBA

Pembe
Krem

-

Basil +
Basil +

+
+

P. aeruginosa
A. hydrophila

IBA

Krem

-

Basil -

+

Proteus mirabilis

IBA

Krem

+

Basil +

+

A. hydrophila

IBA
IBA

Krem
Krem

+
-

Basil +
Basil +

+
+

IBA

Krem

-

Basil -

+

Basil +
Basil -

+
+

A. hydrophila
Pseudomonas
fluorescens 37°C
Xanthomonas
(Stenotrophomonas)
maltophilia
A. hydrophila
Shigella flexneri

+
EK27 Ağız IBA Krem
Sarı
+
EK28 Ağız S.S.
Agar
Devamı
EK29 Ağız S.S. Agar Koyu
Sarı
EK30 Ağız S.S. Agar Pembe
EK31 Ağız S.S. Agar Sarı
EK32 Kloak S.S. Agar
EK33 Kloak S.S. Agar
EK34
EK35
EK36
EK37
EK38
EK39
EK40
EK41
EK42
EK43
EK44
EK45
EK46
EK47
EK48
EK49
EK50

Sarı
Siyah

+

Basil -

+

S. flexneri

+
+

Basil Basil -

+
+

+
+

Basil Basil -

+
+

Basil
Basil
Basil
Basil
Basil
Basil
Basil
Basil
Basil
Basil
Basil
Basil
Basil
Basil
Basil
Basil
Basil

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

E. coli
Salmonella
typhimurium
S. typhimurium
Salmonella
enteritidis
Shigella flexneri
E. coli
E. coli
Proteus vulgaris
P. vulgaris
P. vulgaris
P. vulgaris
E. coli
E. coli
E. coli
S. subsp. arizonae
S. enteritidis
S. enteritidis
Proteus mirabilis
S. enteritidis
E. coli
P. vulgaris

Kloak S.S. Agar Sarı
+
Kloak BGA
Sarı
Ağız BGA
Turuncu +
Kloak BGA
Sarı
+
Ağız BGA
Sarı
+
Kloak BGA
Sarı
+
Ağız BGA
Sarı
Kloak EMB
Yeşil +
Kloak EMB
Yeşil Kloak MacConkey Pembe +
Ağız EMB
Mor
Ağız SSA
Pembe +
Kloak SSA
Siyah +
Ağız SSA
Sarı
+
Ağız SSA
Siyah +
Kloak SSA
Pembe +
Ağız BGA
Sarı
+
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-

EK51
EK52
EK53
EK54

Kloak BGA
Ağız EMB
Ağız EMB
Ağız EMB

Sarı
Yeşil
Yeşil
Yeşil

+
+
+
+

Basil
Basil
Basil
Basil

-

+
+
+
+

P. vulgaris
E. coli
E. coli
E. coli

Tablo 2. E. orbicularis Türünden İzole Edilen Bakteri İzolatlarının Bazı
Kültürel ve Biyokimyasal Özellikleri (Dardanos)
Fenotipik Karakterler
Koloni Gram
Hücre Oksidaz Katalaz MicrogenTM
rengi reaksiyonu şekli
GnA+B-ID
Tanımlama
Sarı
Basil +
+
Vibrio alginolyticus
Siyah
Basil +
E. cloacae
Sarı
Basil +
Citrobacter freundii
Turuncu
Basil +
A. hydrophila
Pembe
+
Basil +
Klebsiella
pneumonieae
IBA
Pembe
Basil +
Serratia fonticola
S.S. Agar Koyu
+
Basil +
Proteus mirabilis
sarı
S.S. Agar Pembe
+
Basil +
Escherichia coli
B.G.A
Sarı
+
Basil +
Proteus vulgaris
MacConkey Mor
Basil +
S. subsp. arizonae
MacConkey Mor
Basil +
S. subsp. arizonae
MacConkey Sarı
+
Basil +
S. subsp. arizonae
MacConkey Mor
+
Basil +
E. coli
MacConkey Mor
Basil +
E. coli oli
TCBS
Sarı
+
Basil +
E. coli
TCBS
Yeşil
Basil +
Klebsiella
ornithinolytica
TCBS
Siyah
Basil +
Citrobacter youngae
TCBS
Sarı
Basil +
Serratia fonticola
TCBS
Sarı
Basil +
Salmonella Group
Illb
TCBS
Siyah
Basil +
S. Group Illb
TCBS
Yeşil
Basil +
Citrobacter
amalonaticus
TCBS
Sarı
Basil +
+
V. alginolyticus
TCBS
Siyah
+
Basil +
+
V. parahaemolyticus
TCBS
Sarı
+
Basil +
+
V. alginolyticus
GSP
Pembe
Basil +
+
P. aeruginosa
GSP
Sarı
Basil +
+
A.
hydrophila
GSP
Pembe
Basil +
+
P. aeruginosa
GSP
Sarı
Basil +
+
A.
hydrophila

İzolat İzole İzole
Kodu edildiği edildiği
yer
besiyeri
ED1 Kloak TCBS
ED2 Ağız TCBS
ED3 Ağız TCBS
ED4 Kloak GSP
ED5 Kloak IBA
ED6 Ağız
ED7 Ağız
ED8 Ağız
ED9 Kloak
ED10 Kloak
ED11 Ağız
ED12 Ağız
ED13 Ağız
ED14 Kloak
ED15 Kloak
ED16 Kloak
ED17 Kloak
ED18 Kloak
ED19 Ağız
ED20 Ağız
ED21 Kloak
ED22 Kloak
ED23 Ağız
ED24 Ağız
ED25 Kloak
ED26 Ağız
ED27 Ağız
ED28 Ağız
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ED29 Kloak IBA

Krem

-

Basil

+

+

ED30 Ağız IBA

Krem

+

Basil

+

+

Devamı
ED31 Ağız IBA

Pembe -

Basil

-

+

ED32 Ağız IBA

Krem

+

Basil

+

+

ED33 Kloak IBA

Krem

-

Basil

+

+

ED34 Kloak SSA

Siyah

-

Basil

-

+

ED35 Ağız SSA
ED36 Ağız SSA

Pembe +
Siyah -

Basil
Basil

-

+
+

Ağız BGA
Ağız BGA
Kloak BGA
Kloak BGA
Ağız BGA
Kloak BGA
Kloak BGA

Sarı
+
Turuncu +
Sarı
+
Pembe +
Sarı
+
Sarı
+
Pembe +

Basil
Basil
Basil
Basil
Basil
Basil
Basil

-

+
+
+
+
+
+
+

ED37
ED38
ED39
ED40
ED41
ED42
ED43

Aeromonas
hydrophila
Aeromonas
hydrophila
Enterobacter
aerogenes
Aeromonas
hydrophila
Aeromonas
hydrophila
Salmonella Group
Illb
Escherichia coli
Salmonella Group
Illb
Proteus vulgaris
Proteus vulgaris
Proteus vulgaris
Salmonella enteritidis
Proteus vulgaris
Proteus vulgaris
Salmonella enteritidis

Klinik olarak sağlıklı kaplumbağa türlerinin bakteriyal floralarını
belirlemek hasta bireylerdeki bakteriyal hastalıkların etiyolojisi ve bu
hastalıklarla bağlantılı bakteri türlerinin tanımlanması bakımından
önemlidir. Çanakkale ili yaban hayatı üyesi amfibi, reptil vb. türler
açısından oldukça zengin bir coğrafya olmakla birlikte ekolojik dengenin
önemli unsuru bu havyan türlerinin yoğun baskı altında da olduğu bir
bölgedir. Çanakkale ilinde üç farklı bölgeden toplanan M. rivulata
kaplumbağa türünün karşılaştırmalı olarak mikrobiyal yükünün
belirlendiği bu ön çalışma Çanakkale ilinde bu hayvan türü için
muhtemel tehdit olan yaşam alanlarının belirlenmesi bakımından oldukça
önemlidir. Bununla birlikte doğada kolaylıkla rastlanabilecek olan
kaplumbağa türünün insan temasının yoğun olması da bölgede yaşayan
yöre halkının, bilim insanlarının olası insan patojeni bakterilerinde
geçişine maruz kalmaları bu araştırmaların önemini bir kat daha
artmaktadır.
Dünyada farklı amfibi, yılan ve kaplumbağa türleriyle yapılan çok
sayıda mikrobiyal flora, patojen epidemiyolojisi ve antibiyotik direnç
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profillerini içeren araştırma bulunmaktadır. Pek çok reptil türü kloakları
karışık Gram (-) Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Serratia spp., ve
Providencia spp. vb. bakterilerin kültür ortamı halindedir. Bu türler
opportunistik patojen olup bu türlerin varlığının saptanması önemli klinik
durumların göstergesi kabul edilir (Rosenthal ve Mader, 1996).
Briones ve ark. (2004), 164 yabani reptil ve amfibi dışkısından
aldıkları örneklerde Salmonella spp., varlığı araştırmışlar ve 39 reptilde,
48 Salmonella spp., saptarken amfibilerde ise herhangi bir kayıt
alınamamıştır. Bu durum reptillerin önemli bir Salmonella rezervuarı
olduğuna bir kanıt daha oluşturmuştur.
Corrento ve ark. (2004), Roma hayvanat bahçesinde bulunan farklı 70
reptil (yılan, kertenkele, kaplumbağa ve bukalemun) türünün dışkı ve
kloak örnekleri üzerinde yaptıkları mikrobiyolojik analizde, tüm
hayvanlarda yüksek oranda Salmonella spp. izolasyonu yaptıklarını ve
strainlerin colistin sülfat, sulphamethoxazole ve streptomycin
antibiyotiklerine yüksek oranda dirençlilik gösterdiğini bildirmişlerdir.
Ferronato ve ark. (2009), Güneydoğu Brezilya’da Piracicaba ve
Piracicamirim nehirlerinde yakaladıkları Phrynops geoffroanus
kaplumbağa türünde bakteri çeşitliliğini araştırmışlar ve Piracicaba
nehrinden yakaladıkları hayvanlarda Aeromonas sobria, K. oxytoca, A.
lwoffii (en yaygın tür), E. coli, Micrococcus sp, Bacillus sp., Citrobacter
amalonaticus, E. tarda, Klebsiella pneumoniae, C. freundii ve
Edwardsiella hoshinae; Piracicamirim nehrinde ise A. lwoffii (en yaygın
tür), Bacillus sphaericus, E. coli, Klebsiella ozaenae, Bacillus sp., K.
oxytoca, Klebsiella rhynoscleromatis, Enterobacter agglomerans,
Citrobacter amalonaticus, E. tarda ve E. hoshinae bakteri türlerini izole
etmişlerdir.
Hacıoğlu ve ark. (2012), Kavak Deltasında yakaladıkları M. rivulata
kaplumbağa türünün oral ve kloak örneklerinden Proteus sp., Aeromonas
sp., Vibrio sp., E. coli, K. pneumoniae, C. freundii, Enterobacter sp. P.
shigelloides bakteri türlerini izole etmişlerdir.
Hacıoğlu ve Tosunoğlu (2014), Kavak Deltasında yakaladıkları
Lissotriton vulgaris, Pelophylax ridibundus, E. orbicularis, M. rivulata
ve N. natrix türlerinden toplam 153 bakteri izole etmişlerdir. İzole edilen
bakteri türleri Aeromonas sp. (n=29), Plesiomonas sp. (n=7), Vibrio sp.
(n=12), Citrobacter sp. (n=12), Enterobacter sp. (n=11), Escherichia sp.
(n=22), Klebsiella sp. (n=22), Edwardsiella sp. (n=6), Hafnia sp. (n=1),
Proteus sp. (n=19), Providencia sp. (n=8), ve Pseudomonas sp. (n=4)
olup; 12 farklı antibiyotik ve 4 farklı ağır metale karşı direnç profilleri
ortaya konmuştur. Antibiyotik direnç profilleri en yüksek cefoxitin
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(%46.40), ampicillin (%44.44), erythromycin (%35.29) olarak
sıralanırken; en düşük direnç oranı gentamicin (%6.53), kanamycin
(%8.49 ), chloramphenicol (%9.15), ve cefotaxime (%10.45)’ e karşı elde
edilmiştir. ÇAD indeksleri 0 ile 0.58 arasında değişirken, ağır metal
direnç profillerinin 100 - > 3,200 μg/mL olduğu saptanmıştır.
Hacıoğlu ve ark. (2015), Biga Çayı etrafında topladıkları 34
hayvandan (P. ridibundus = 12; M. rivulata = 14; Natrix natrix = 8) izole
ettikleri bakterilerin antibiyogram ve ağır metal direnç profillerini
belirlemişlerdir. Elde edilen toplam bakteri sayısı 200 olup; bu
bakterilerden 45 tanesi P. ridibundus'tan, 45 tanesi, M. rivulata'dan 45
tanesi, N. natrix’den ise 30 tanesi ve 80 tanesi de Biga çayından elde
edilmiştir. A. hydrophila (% 31.5), B. pseudomallei (% 8.5) ve C. freundii
(% 7) en yüksek izolasyon oranına sahip olup, bakterilerin % 93.33'ünün
sefmetazole duyarlı olduğu saptanmıştır. Çoklu antibiyotik dirençleri
(MAR) indeksi P. ridibundus (0.95)> N. natrix (0.89)> M. rivulata (0.39)
olarak sıralandığı ve test edilen tüm ağır metallerin (Pb+2, Cu+2, Cr+3 ve
Mn+2), bakteri izolatlarının farklı oranlarda büyümesini engellediği
bildirilmiştir. Bu durum, bölgede yakalanan hayvanlar ve Biga Çayının
hem antibiyotik kalıntıları hem de ağır metallerle kontamine olduğunu
göstermiştir.
Al-Maliki (2019), iki tatlı su kaplumbağası türünde (Mauremys
caspica ve Rafetus euphraticus) deri örneklerinde mikrobiyolojik kirliik
ve bazı ağır metal (Fe, Cu, Zn ve Pb) düzeylerini belirlemek için yaptığı
çalışmada; toplam bakteri sayısının M. caspica’da daha yüksek olduğunu
ve E. coli, Pseudomonas spp., Vibrio spp. ve Staphylococcus spp.
bakterilerinin izole edildiğini ortaya koymuştur. Ayrıca her iki
kaplumbağa türünde Fe>Cu>Pb olacak şekilde ağır metal varlığı da tespit
edilmiştir.
Garcês ve ark. (2020), Parque Biológico de Gaia Yaban Hayatı
Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen ölmüş haldeki Mauremys leprosa
türünün böbreklerinde kronik nefrit oluşumu tanısını koymuşlar ve ilk
kez bu bölgeden Enterococcus faecalis bakteri türünün izole etmişlerdir.
Çalışmamız kapsamında iki bölgeden yakalanan kaplumbağa
örneklerinden Enterobacteriaceae, Aeromonadaceae, Pseudomonadaceae
ve Xanthomonadaceae üyesi bakteriler izole edilmiş olup; Kavak
Deltası’nda baskın tür E.coli, Dardanos’da ise A.hydrophila olarak tespit
edilmiştir. Bununla beraber her iki istasyonda genel bakteriyal izolatların
Enterobacteriaceae familyası üyeleri olmaları nedeniyle tür çeşitliliği
açısından iki bölgeninde benzerlikler taşıdığı görülmektedir. Ayrıca
özellikle Kavak Deltası’nda yakalanan kaplumbağalarda Salmonella spp.
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yoğunluğunun fazla olması literatürdeki reptil mikrobiyolojisi verileriyle
örtüşmektedir. Çalışma kapsamında, elde edilen bakteriyal tür çeşitliliği
literatürdeki verilerle benzerlik göstermektedir. Elde ettiğimiz bulgular
hem E. orbicularis kaplumbağa türünde bakteriyal dağılım ve baskın
türlerin kaplumbağalarda etkileri üzerine çalışmalar için önemli bir
başlangıç noktası olacaktır.
Antibiyotik direnç profilleri bakımından, iki bölgede benzer sonuçlar
elde edilmiş olup CH30, AM10 ve TR5 bölgede yüksek kullanıma bağlı
olarak bakterilerde en yüksek direncin elde edildiği antbiyotikler olarak
tespit edilmişlerdir. Bununla birlikte izolatlardan elde edilen ÇAD
indekslerinin 0.2’den büyük olması, her iki bölgeden toplanan
kaplumbağaların bulundukları habitatların antibiyotik kalıntılarıyla bir
şekilde kirlendiklerinin kanıtıdır. Literatürde farklı yaşam alanlarından
toplanan reptil vb yaban hayvanlarının mikrobiyal çeşitlilik, antibiyotik
ve ağır metal dirençliliği ile enzimatik aktivite bulgularını içeren
Hacıoğlu ve ark. (2012, 2014, 2015) tarafından yapılan çalışmalar dışında
herhangi bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Bu anlamda elde edilen veriler
E. orbicularis türünün koruma ve veterinerlik araştırmaları açısından ilk
olma özelliği taşımaktadır.
Bununla birlikte farklı araştırma grupları tarafından çeşitli amfibireptil türlerinden izole edilen patojenlerin antibiyotik-ağır metal direnci
ve çoklu antibiyotik dirençlerine ait verilerle bulgularımızın korelasyon
gösterdiği saptanmıştır (Correonto ve ark. 2004; Bastos ve ark. 2008;
Hacıoğlu ve Tosunoglu 2014; Matyar ve ark. 2014). Izolatların ağır metal
dirençliliği incelendiğinde ise Kavak Deltası’nda Cr, Dardanos’da ise Cd
metallerine karşı % 40’ın üzerinde direnç tespit edilmiştir. Bu durum
E.orbicularis örneklerinin yakalandığı iki istasyonunda antibiyotik ve
özellikle Cr ve Cd elementlerinin kalıntılarıyla yüksek oranda kontamine
olduğunu göstermektedir. Elde ettiğimiz yüksek ağır metal direnci de
Çanakkale il merkezinin ve çevresinin arıtılmamış atık su, endüstriyel
atıklar ve tarım aktivitesinin bir sonucu olabilir.
Sonuç olarak bu çalışma kapsamında ilk defa, E. orbicularis
kaplumbağa türünün Çanakkale ilinde iki farklı lokasyondan toplanmış
bireylerinin karşılaştırmalı olarak bakteriyel flora ve bazı patojenlerin
varlığı ve bu izolatların bazı direnç profilleri ortaya konmuştur. Bu
bağlamda yapılacak kapsamlı çalışmalar ve farklı türlerin koruma
biyolojisi araştırmaları için önemli bir başlangıç noktası oluşturulmuştur.

15

Kaynakça
Al-Maliki, G. (2019). Microbiological pollution and heavy metals in two
freshwater turtles from Garmat Ali- canal in Basrah City/ Southern
Iraq. New York Science Journal, 12(11): 47-51.
Ansari, MI., Malik, A. (2007). Biosorption of nickel and cadmium by
metal resistant bacterial isolates from agricultural soil irrigated
with industrial wastewater. Bioresour Technol. 98(16):3149-3153.
Baran, İ., Avcı, A., Kumlutaş, Y., Olgun, K. ve Ilgaz, Ç. (2021). Türkiye
amfibi ve sürüngenleri. Ankara: Palme Publishing, 230 pp.
Bastos, H.M., Lopes, L.F.L., Gattamorta, M.A., Matushima, E.R. (2008).
Prevalence of Enterobacteriaceae in Bothrops jararaca in São
Paulo State: microbiological survey and antimicrobial resistance
standards. Acta Sci Biol Sci, 30(3):321–326.
Bauwens, L., Vercammen, F., Bertrand, S., Collard, J.M., De Ceuster, S.
(2006). Isolation of Salmonella from environmen-tal samples
collected in the reptile department of Ant- werp zoo using different
selective methods. J. Appl. Microbiol. 101: 284-9.
Beaz-Hidalgo, R., Figueras, M.J. (2013). Aeromonas spp. whole genomes
and virulence factors implicated in fish disease. J Fish Dis, 36:
371-388.
Bernheim, M. (2014). Circle of life" of the species Testudo graeca in
Israel: Effect of temperatures on sex determination, and yearly
activity patterns, habitats preference and home range utilization,
Yükseklisans Tezi, University of Haifa Faculty of Natural
Sciences, Department of Evolutionary and Environmental Biology.
58 s.
Bodie, J. (2001). Steam and riparian management for freshwater turtles.
J. Environ. Manag., 62: 443–455.
Bozkurt, D., (2016). Bor İçeren Ortamlarda Prokaryotik Çeşitliliğin
Belirlenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Eskişehir. s. 69.
Briones, V., Téllez, S., Goyache, J., Ballesteros, C., Lanzarot, M.P.,
Domínguez, L., Garayzábal, J.F. (2004). Salmonella diversity
associated with wild reptiles and amphibians in Spain.
Environmental Microbiology, 6(8): 868–871.
Brooks R.J., Brown G.P., Galbraith D.A. (1991). Effects of sudden
increase in natural mortality of adults on population of the common
snapping turtle (Chelydra serpentina), Canadian Journal of
Zoology, 69, 1314 – 1320.
16

Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI). (2009). Performance
standards for antimicrobial disk susceptibility tests. NCCLS
Document M2-A7. National Committee for Clinical Laboratory
Standards, 27(1), Wayne.
Corrento, M., Madio, A., Friedrich, K.G., Greco, G., Desario, C.,
Tagliabue, S., D’Incau, M., Campolo, M., Buonavoglia, C. (2004).
Isolation of Salmonella Strains from reptile faeces and comparison
of different culture media. J Appl Microbiol, 96: 709-715.
Dipineto, L., Capasso, M., Maurelli, M.P., Russo, T.P., Pepe, P., Capone,
G., Fioretti, A., Cringoli, G., Rinaldi, L. (2012). Survey of coinfection by Salmonella and oxyurids in tortoises, BMC Veterinary
Research, 8: 69-74.
Ferronato B.O., Marques T.S., Souza F.L., Verdade L.M., Matushima
E.R., (2009). Oral bacterial microbiota and traumatic injuries of
free-ranging Phrynops geoffroanus (Testudines, Chelidae) in
southeastern Brazil. Phyllomedusa, 8(1):19-25.
Ficetola, G.F., Padoa-Schioppa, E., Monti, A., Massa, R., De Bernardi,
F., Bottoni, L. (2004). The importance of aquatic and terrestrial
habitat for the European pond turtle (Emys orbicularis):
implications for conservation planning and management. Canadian
Journal of Zoology. 82(11): 1704-1712.
Ficetola, G.F., De Bernardi, F. (2006). Is the European "pond" turtle
Emys orbicularis strictly aquatic and carnivorous? Amph.-Rep. 27,
445–447.
Garcês, A., Soeiro, V., Lóio, S., Prada, J., Pires, I. (2020). First report of
chronic bacterial nephritis in a vulnerable Mauremys leprosa,
Schweigger, 1812. Herpetology Notes, 13: 85-88.
García-Fernández, A.J., Gómez-Ramírez, P., Martínez-López, E.,
Hernández-García, A., María- Mojica, P., Romero, D., Jiménez, P.,
Castillo, J.J., Bellido, J.J. (2009). Heavy metals in tissues from
loggerhead turtles (Caretta caretta) from the southwestern
Mediterranean (Spain). Ecotoxicol Environ Saf, 72:557–563.
Giacopello, C., Foti, M., Passantino, A., Fisichella, V., Aleo, A.,
Mammina, C. (2012). Serotypes and antibiotic susceptibility
patterns of Salmonella spp. isolates from spur-thighed tortoise,
Testudo graeca illegally introduced in Italy. Human & Veterinary
Medicine, International Journal of the Bioflux Society. 4(2): 76 –
81.
Gibbons, J.W. (1987). Why do turtles live so long?. BioScience, 37: 262269.
17

Gibbons, J.W., Scott, D.E., Ryan, T.J., Buhlmann, K.A., Tuberville, T.D.,
Metts, B.S., Greene, J.L., Mills, T., Leiden, Y., Poppy, S., (2000).
The Global Decline of Reptiles, Déjà Vu Amphibians. BioScience,
50(8): 653-666.
Goni-Urriza, M., Capdepuy, M., Arpin, C., Raymond, N., Caumette, P.,
Quentin, C. (2000). Impact of an urban effluent on antibiotic
resistance of riverine Enterobacteriaceae and Aeromonas spp. Appl.
Environ. Microbiol. 66(1): 125-132
Hacioglu, N., Dülger, B., Çaprazli, T., Tosunoglu, M. (2012). A study on
Microflora in oral and cloacal of reshwatersd turtels (Emys
orbicularis Linnaeus, 1758 and Mauremys rivulata Valenciennes,
1833) from Kavak Delta. Fresenius Environmental Bulletin, 21 –
11b: 3365-3369.
Hacioglu, N., Tosunoglu, M. (2014). Determination of antimicrobial and
heavy metal resistance profiles of some bacteria isolated from
aquatic amphibian and reptile species. Environ Monit Assess,
186:407-413.
Hacioglu, N., Gul, Ç., Tosunoglu, M. (2015). Bacteriological Screening
and Antibiotic – Heavy Metal Resistance Profile of the Bacteria
Isolated from Some Amphibian and Reptile Species of the Biga
Stream in Turkey. World Academy of Science, Engineering and
Technology International Journal of Environmental and
Ecological Engineering, 9(4):422-426.
Hailey, A. (2000). The effects of fire and mechanical habitat destruction
on survival of the tortoise Testudo hermanni in northern Greece,
Biological Conservation, 92: 321–333.
Hailey, A., Loumbourdis, N.S., (1990). Population ecology and
conservation of tortoises: demographic aspects of reproduction in
Testudo hermanni, Herpetological Journal, 1: 425–434.
Hall, R.J. (1980). Effects of environmental contaminants on reptiles: a
review”. Special Scientific Report-Wildlife 228. U.S. Fish and
Wildlife Service, Washington, DC.
Hidalgo-Vila, J., Díaz-Paniagua, C., Frutos-Escobar, C., JiménezMartínez, C., Pérez-Santigosa, N. (2007). Salmonella in free living
terrestrial and aquatic turtles. Veterinary Microbiology, 119(2–4):
311-315.
IUCN, (2022). IUCN Red List of Threatened Species. Available at:
https://www.iucnredlist.org. Accessed on 28 April 2022.

18

Krumpermann, P.H. (1983). Multiple antibiotic resistances indexing of E.
coli to identify high- risk sources of fecal contamination of foods.
Applied and Environmental Microbiology, 46(1): 165–170.
Lecis, R., Paglietti, B., Rubino, S., Are, B.M., Muzzeddu, M., Berlinguer,
F., Chessa B., Pittau, M., Alberti, A. (2011). Detection and
Characterization of Mycoplasma spp. and Salmonella spp. in Freeliving European Tortoises (Testudo hermanni, Testudo graeca, and
Testudo marginata) Journal of Wildlife Diseases, 47(3): 717-724.
Mader, D.R., Ed., Philadelphia, W.B., Saundersmader D.R., Ed.,
Philadelphia, W.B., Saunders Company. Geue, L., Löschner, U.,
(2002). Salmonella enterica in reptiles of German and Austrian
origin. Veterinary Microbiology. 84: 79-91.
Matyar, F., Akkan, T., Ucak, Y., Eraslan, B. (2010). Aeromonas and
Pseudomonas :antibiotic and heavy metal resistance species from
Iskenderun Bay, Turkey (northeast Mediterranean Sea). Environ
Monit Assess, 167: 309-320.
Matyar, F., Gulnaz, O., Guzeldag, G., Mercimek, H.A., Akturk, S., Arkut,
A., Sumengen, M. (2014). Antibiotic and heavy metal resistance in
Gram-negative bacteria isolated from the Seyhan Dam Lake and
Seyhan River in Turkey. Ann Microbiol, 64: 1033–1040.
Percipalle, M., Giardina, G., Lipari, L., Piraino, C., Macrì, D., Ferrantelli,
V. (2011). Salmonella infection in illegally imported spur-thighed
tortoises (Testudo graeca). Zoonoses Public Health, 58: 262-269.
Pereira, C.S., Amorim, S.D., Santos, A.F.M., Siciliano, S., Moreno, I.B.,
Ott, P.H. Rodrigues, D.P. (2009). Plesiomonas shigelloides and
Aeromonadaceae Family Pathogens Isolated From Marine
Mammals of Southern and Southeastern Brazilian Coast. Brazilian
Journal of Microbiology, 39: 749-755.
Regalado, N.G., Martin, G., Antony, S.J. (2009). Acinetobacter lwoffii:
bacteremia associated with acute gastroenteritis. Travel Med Infect
Dis 7: 316–317.
Romero, S.B., Kvapil, P., Čížek, A., Knotek, Z. (2016). The prevalance
and antimicrobial resistance of Salmonella species isolated from
captive reptiles at Ljubbjana zoo. Slov Vet Res, 53 (1): 43-48.
Rosenthal, K.L., Mader, D.R. (1996). Microbiology .In: Reptile In:
Reptile Medicine and Surgery, p. 117-125. Mader D.R., Ed.,
Philadelphia, W.B. Saunders Company.
Santoro, M., Hernandez, G., Caballero, M., Garcia, F. (2006). Aerobic
bacterial flora of nesting fren turtles (Chelonia mydas) from
Tortuguero National Park, Costa Rica. Journal of Zoo and Wildlife
19

Medicine, 37(4): 549–552.
Santos, Y., Toranzo, A.E., Barja, J.L., Nieto, T.P., Villa, T.G. (1988).
Virulence properties and enterotoxin production of Aeromonas
strains isolated from fish. Infection and Immunity, 56(12): 32853293.
Schröter, M., Roggentin, P., Hofmann, J., Speicher, A., Laufs, R., Mack,
D. (2004). Pet snakes as a reservoir for Salmonella enterica subsp.
Diarizonae (Serogroup IIIb): a prospective study. Appl Environ
Microbiol, 70: 613–615.
Soler, L., Figueras, M.J., Chacón, M.R., Vila, J., Marco, F., MartínezMurcia, A. Guarro, J. (2002). Potential virulence and antimicrobial
susceptibility of Aeromonas popoffii recovered from freshwater
and seawater, FEMS Immunology and Medical Microbiology, 32:
243–247.
Tamer, A.Ü., Uçar, F., Ünver E., Karaboz, İ., Bursalıoğlu, M., Oğultekin
R. (1989). Mikrobiyoloji Laboratuar Kılavuzu (3. Baskı). Ege
Üniv., Biyoloji Böl., Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı. E.Ü. Fen Fak. Teksirler Serisi No.55, İzmir. 312-376.

20

BÖLÜM II
YENİLENEBİLİR VE ÇEVRE DOSTU BİYODİZEL KAYNAĞI
ALGLER
Dr. Özlem YILMAZ
ozlemyilmaz5255@hotmail.com
Orcid No: 0000-0002-5329-559X
1. Giriş
Küresel enerji ihtiyacının artışı ve etkilerini her geçen yıl daha da fazla
hissetmeye başladığımız küresel iklim değişikliği ile birlikte yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımına daha fazla öncelik verilmeye başlanmıştır
(Say vd., 2010). İklim değişikliğine büyük ölçüde neden olan fosil
yakıtların atmosfere yaydıkları aşırı karbonu yeniden kaynağına, yani
biyokütleye hapsederek küresel karbon dengesini yeniden kurma olanağı
sağlayan biyokütle enerjisi, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre
daha çevreci bir seçenek oluşturmakta ve bu sebeple her geçen yıl gelişim
göstermektedir (Ladanai ve Vinterback, 2009).
Algler veya genel ismiyle yosunlar, uzun yıllar alternatif bir enerji
kaynağı olarak gündeme gelmesinden çok, hayvan yetiştiriciliğinde besin
katkısı olarak üretilip değerlendirilmiştir. Son yıllarda artan petrol
fiyatlarının da etkisiyle hızlanan biyokütle enerjisi araştırmaları sonucu
algler, umut vadeden bir enerji kaynağı olarak görülmeye başlanmıştır.
Üçüncü nesil biyoyakıt teknolojisi olarak da adlandırılan ve doğada yer
alan birçok alg türünü enerji kaynağı olarak kullanmayı hedefleyen
çalışmalar; laboratuvar araştırmalarında, pilot ve küçük ölçekli
denemelerde başarılı sonuçlar vermesine rağmen büyük ölçekli yerel
üretimlerde ideal proseslerin oluşturulamaması nedeniyle istenilen verim
elde edilememektedir (Xu ve vd.,2006; Ladanai ve Vinterbäck, 2009).
Algler, biyodizel ve etanol gibi biyoyakıtların üretiminde, diğer ham
madde kaynaklarına alternatif olarak görülmektedir. Geçerli biyoyakıt
üretim yöntemleri, karasal yakıt ürünlerine göre artan miktarda arazi
alanlarına ihtiyaç duymaktadır. Algler, bu konuda benzersiz bir
alternatiftir. Özellikle mikroalgler toplam kuru ağırlıklarının %80’inden
daha fazla yağ üretebilme özellikleri ile benzersiz bir biyodizel
kaynağıdırlar (Harun ve vd.,2011). Algler, güneş enerjisini en etkin
kullanan canlılardır ve bu nedenle de farklı mikroalg türlerinde yeni
bileşenlerin keşfedilmesi amacıyla mikroalg üretim teknolojisine ilgi
giderek artmaktadır. Bir tür yenilenebilir enerji kaynağı olan biyodizelin
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mikroalglerden üretilmesi, artan küresel enerji ihtiyacına cevap
verilebilme ve kısmen de olsa atmosferdeki gereğinden fazla
karbondioksiti fotosentez yoluyla tutarak küresel ısınmanın önlenmesine
katkıda bulunma potansiyeline sahiptir. Ayrıca üretimi sırasında içme suyu
kaynakları üzerinde karasal enerji bitkileri gibi büyük bir tehlike
oluşturmayan mikroalgler, doğadaki azot ve fosfor gibi kirleticileri atık su
arıtımı yoluyla giderme avantajı da sağlamaktadır (Say vd., 2010).
2.Enerji Kaynakları
Enerji kaynakları; fosil kökenli, klasik yenilenemeyen enerji kaynakları
ve yenilenebilir alternatif temiz enerji kaynakları şeklinde
sınıflandırılabilir. Fosil kökenli kaynaklar; petrol, kömür, doğal gaz vb.
gibi dünya üzerinde sınırlı rezervlere sahip enerji kaynaklarıdır.
Yenilenebilir enerji kaynakları ise; klasik enerji kaynaklarına alternatif
olarak sunulan güneş, rüzgar, hidro, jeotermal, biyokütle ve deniz kökenli
enerji kaynaklarıdır. Fosil yakıtların kullanımı ile ortaya çıkan olumsuz
sonuçlar tüm canlıların sağlığını ve geleceğini tehdit etmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynakları fosil enerji kaynaklarının aksine, çevreye
zarar vermeyen, doğada kendisini tekrar yenileyebilen ve giderek üretimi
yaygınlaşan enerji türleri olarak karşımıza çıkmaktadır (Yaşar, 2009).
Dünya birincil enerji arzı 2000-2018 yılları arasındaki 18 yılda %42,6
oranında artmıştır. Bu dönemde, ,petrolün payı % 36,5’ten % 31,4’e,
nükleerin payı % 6,7’den % 5’e gerilerken, doğal gazın payı % 20,8’den
% 23’e, kömürün payı % 23,1’den % 26,7’ye, hidrolik dâhil yenilenebilir
enerji kaynaklarının payı ise % 6,6’dan % 9,7’ye yükselmiştir (IEA, 2018).
Ülkemizde ise 2021 yılında elektrik üretimimizin, %31,4'ü kömürden,
%32,7'si doğal gazdan, %16,8'i hidrolik enerjiden, %9,4’ü rüzgardan,
%4’ü güneşten, %3,2'si jeotermal enerjiden ve %2,4’ü diğer kaynaklardan
elde edilmiştir (ETKB, 2021). Doğal kaynaklardan elde edilen rüzgar
enerjisi, güneş enerjisi, hidrolik enerji, jeotermal enerji ve biyokütle
enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına olan bu rağbet hızlı bir
şekilde artmaya devam etmekte olup Türkiye’de 2000 yılında yenilenebilir
enerji kurulu gücü 11,288 MW iken 2017 yılında 38.742 MW olmuştur
(IRENA,2018). Bu verilerden de anlaşılacağı gibi günümüzde
yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi artmış olmakla beraber dünyada
tüketilen enerjinin büyük bir kısmı fosil kaynaklardan sağlanmaktadır
(Şekil 1). Bu kaynakların gelecekte tükenecek olması ve ortaya çıkacak
enerji problemleri tüm dünya olduğu gibi gelişmekte olan ve ekonomik
büyümesine bağlı olarak enerji tüketimi sürekli artan ülkemizi de
etkileyecektir. Dünya; iklim değişiklikleri, artan nüfus, enerji talebi ve
kullanımıyla birlikte enerji konusunda bir dönüm noktasındadır. Fosil
üretimin yarattığı çevre kirliliği ve olumsuzlukların aksine yenilenebilir
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üretimin avantajları dünyanın %100 yenilenebilir enerjiye geçişini zorunlu
kılmaktadır (Karabağ vd., 2021).
Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli açısından zengin
sayılabilecek bir durumda olmasına rağmen, mevcut potansiyelini
yeterince kullanamamaktadır. Bu kaynakların geliştirilmesi ve
sürdürülebilirliğinin sağlanması AR-GE çalışmalarına verilen desteklerle
olmaktadır. Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen
desteklerin (%0,7), dünya ortalaması (%2-3) ile karşılaştırıldığında düşük
olduğu görülmekle birlikte, bunu geliştirmeye yönelik çalışmalar da
yapılmaktadır (Yaşar, 2009).

Şekil 1. Dünya Enerji Talebi ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YılMTEP) (Karaosmanoğlu, 2006).
Türkiye’de, hızlı nüfus artışı sonucu gerek konutlarda gerekse de
sanayide enerji taleplerinin hızla arttığı görülmektedir. Enerji ihtiyacını
genel olarak fosil yakıtlardan karşılamakta olan ülkemiz için çevreye
zararlı olan ve ülkemizi dışa bağımlı hâle getiren bu yakıtların kullanımını
azaltmaya yardımcı olarak ülkemizde bulunan yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması hem ekonomik hem de
çevresel açıdan oldukça önemlidir (MEB, 2011).
3.Yeşil Enerji
Yeşil enerji, çevre dostu olarak üretilen, yenilenebilir enerji
kaynaklarını (örneğin, hidro, güneş, biyokütle ya da rüzgar) ifade eder.
Yenilenebilir enerji kaynakları ülkeler arasındaki çatışmaları; hava, su,
toprak kirliliğini ve orman kaybını azaltabilir bu nedenle sürdürülebilir ve
yenilenebilir bir kaynağa geçiş özellikle gelişmekte olan ülkelerde teşvik
edilmeli yenilenebilir enerji yatırımları artırılmalıdır. Dünyanın enerji
ihtiyacı artacak 2100'e kadar yaklaşık altı kat daha artacaktır ve dünyadaki
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dengesiz enerji dağılımı, ikincil enerji kaynağı olarak hizmet verecek ve
enerji krizini azaltacak bir teknolojinin geliştirilmesi gerekli kılmaktadır.
(Kothari vd., 2010).
Yenilenebilir enerji kaynakları içinde en büyük teknik potansiyele
biyokütle sahiptir (Haskök, 2005). Ana bileşenleri karbonhidrat bileşikleri
olan bitkisel ve hayvansal kökenli tüm maddeler “biyokütle enerjisi”
olarak tanımlanır (Uğurlu, 2006). Ağaçlar, mısır, buğday gibi özel olarak
yetiştirilen bitkiler, otlar, algler, evlerden atılan meyve ve sebze artığı gibi
tüm organik çöpler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları biyokütleyi
oluşturmaktadır (Topal ve Işıl,2008). Bitkilerdeki biyokütlenin fotosentez
sırasında kimyasal olarak özellikle selüloz şeklinde depo edilen ve daha
sonra çeşitli şekillerde kullanılabilen bu enerjinin kaynağı güneştir. Güneş
enerjisinin biyokütle biçimindeki depolanmış enerjiye dönüşümü insan
yaşamı için esastır (Akgül vd., 2001). Biyokütle, her yerde yetiştirilebilen,
sosyo-ekonomik gelişme sağlayan, zararsız, elektrik üretebilen, taşıtlar
için yakıt kaynağı olabilen stratejik bir enerji kaynağıdır (Kurt ve Koçer,
2010). Biyokütle dünya enerji kaynaklarının ısı, elektrik ve ulaşım için
yakıt olarak yaklaşık %8-15'ine katkıda bulunmaktadır ve 2050 yılına
kadar dünyanın mevcut birincil enerji tüketiminin %33-50'ye kadarı
biyokütle tarafından karşılanabilir (Vassilev vd., 2013).
4.Biyoyakıtlar
Biyoyakıt genel olarak, her türlü organik maddeden yapılan herhangi
bir yakıt türü olarak tanımlanmaktadır (Sinem ve Yavuz, 2022). 2000’li
yıllardan sonra dünyada ve ülkemizde hız kazanan biyoyakıt üretiminin
hammaddesi genelde tarımsal ürünler ve atık yağlardır. Rüzgar ve güneş
enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarına kıyasla biyoyakıt üretiminin
daha kolay ayarlanabilen ve depolanan bir yöntem olması ve bunun yanı
sıra daha düşük maliyetli ve kolay bir üretim yöntemine sahip olması
biyoyakıt üretiminin artmasına katkı sağlamaktadır (Ünver, 2017). Üretim
teknolojilerine göre yenilenebilir biyoyakıtların sınıflandırılması Tablo
1’de verilmiştir.
Tablo 1.Üretim teknolojilerine göre yenilenebilir biyoyakıtların
sınıflandırılması (Demirbaş, 2010)
Nesil
Birinci
İkinci
Üçüncü
Dördüncü

Hammadde
Şeker, nişasta, bitkisel yağlar,
hayvansal yağlar
Gıda olmayan ürünler, buğday samanı,
mısır, kereste, katı atık, enerji ürünleri
Algler
Bitkisel yağ, biyodizel
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Örnek
Biyo-alkoller, bitkisel yağ,
biyogaz, biyodizel
Biyo- alkol, biyo-yağ, biyoDMF, biyo-hidrojen, biyoFisher-Tropsch, dizel
Biyodizel, bitkisel yağ
Biyobenzin

Biyoyakıtlar ve petrol ürünleri arasındaki en büyük fark oksijen
içeriğidir. Biyoyakıtlar, %10-45 arasında değişen oksijen seviyesine
sahipken petrolde neredeyse hiç yoktur, bu durum biyoyakıt ile petrolün
kimyasal özelliklerini çok farklı hale getirir. Tümü çok düşük kükürt
seviyeleri ve çok düşük azot seviyelerine sahiptir. Sürdürülebilir biyoyakıt
üretiminin temeli verimlilik ve bitkisel seçeneklere bağlıdır. Biyoenerji
üretimi için sürdürülebilir biyokütlenin kullanımı ile çevre sorunları için
bir çözüm sağlanması beklenmektedir (Demirbaş, 2010).
5.Biyodizel
Biyokütle kökenli en önemli alternatif biyoyakıtlar biyoetanol,
biyodizel, biyogaz, biyometanol, biyodimetil eter biyoyağ olarak
gruplandırılmaktadır. Biyoyakıtların günümüzde en yaygın olanları ise
biyoetanol ve biyodizeldir (Eser vd., 2007)Yaygın olarak biyodizel olarak
da adlandırılan bitkisel yağ (m)etil esterler, alternatif dizel yakıtları
arasında öne çıkmaktadır (Demirbaş, 2002). Biyodizel, hayvansal ve
bitkisel yağların transesterifikasyonu ile elde edilen, bir yağ asidi alkil ester
karışımıdır (Bozbaş, 2008). Biyodizelin yakıt olarak kullanılması; enerji
güvenliğini arttırır, güvenlik faydaları sağlar, hava kalitesini iyileştirir ve
emisyonları azaltır (AFDC, 2022). Biyodizel yakıtlar, insan sağlığını
olumsuz yönde etkileyen birçok çevresel faktörü ortadan kaldıracaktır.
Dizel yakıtlardaki hidrokarbon türevlerinin emisyonları ortalama %80-90
oranında azalmıştır. Bu durum biyodizelin çevre dostu bir yakıt olduğunu
göstermektedir (Özdemir ve Mutlubaş, 2016).
Biyodizel, günümüzde petrol rezervlerinin tükenmekte olduğu dikkate
alındığında dizel yakıtlara iyi bir alternatif oluşturmakta ve ona nazaran
birçok çevresel ve teknik avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlar aşağıdaki
gibi sıralanabilir;
1. Biyodizel yakıtının kimyasal ve fiziksel özellikleri motorlarda yanma
verimini olumlu yönde etkilemektedir.
2. CO ve SOx emisyonlarında azalma sağlarlar.
3. Biyodizel-dizel karışımlarının kullanılmasıyla PM, HF, SOx, CO ve
CH4 emisyonlarında azalma gerçekleşirken; HCl, CxHy ve NOx
emisyonlarında artma göstermektedir.
4. Biyodizel yakıtı dizel yakıt ile belirli oranlarda kullanıldığı gibi
%100 oranında da kullanılabilir.
5. Biyodizelin yapısındaki C16-C18 metil esterleri hızlı ve kolayca
parçalanarak çözülür. Biyolojik olarak ayrımı gerçekleşir. Toksik etkisi
bulunmamaktadır.
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6. Biyodizel çevre dostu, alternatif bir enerji kaynağıdır. 7. Dizel
yakıtlar ile karşılaştırıldığında CO2 salımı görülmediği için sera etkisi
oluşturmaz.
7. Biyodizelin tutuşma derecesi, dizel yakıtlardan daha yüksektir. (>110
°C) Bu özelliği sayesinde depolanması ve taşınması güvenilirdir
(Chattopadhyay ve Sen, 2013).
Her ne kadar 1930 ve 1940’larda acil durumlarda bitkisel yağlar dizel
yakıt kaynağı olarak kullanılsa ve biyodizel sadece bitkisel yağların metil
esterleri olarak bilinse de, alternatif yakıtın sahip olması gereken önemli
özelliklerin başında ekonomik olması gelmektedir (Fernández-Álvarez
vd., 2007; Huang vd., 2010). Bu bağlamda biyodizel maliyetinin en büyük
kısmını, üretiminde kullanılan hammaddenin maliyeti belirlemektedir.
Hammadde maliyetindeki artış biyodizel fiyatını %40 oranında
etkilemektedir. (Yan ve Lin, 2009).
Bitkisel yağlar alternatif yakıtların geliştirilmesinde göze çarpsa da
özellikle direk enjeksiyon yapan makinelerde birçok problemle
karşılaşılmaktadır. Bu problemlerin basında; koklaşma ve enjektörlerde
çok ses çıkarma, karbon kalıntıları, yağdan dolayı oluşan yapışma, bitkisel
yağ kontaminasyonu sonucu oluşan kalınlaşma ve jelleşme ve yağlama
problemleri gelmektedir (Meher vd., 2006). Biyodizel üretiminde
maliyetin yaklaşık %75 kadarını hammaddenin oluşturması göz önüne
alındığında, bitkisel yağların hammadde olarak kullanılması biyodizelin
fiyatını petrol kaynaklı dizele göre 1,5 kat daha pahalı kılmaktadır. Buna
karsın atık kızartma yağlarının fiyatı bitkisel yağlardan 2-3 kat daha
ucuzdur. Ayrıca atık kızartma yağlarından ve bitkisel yağlardan üretilen
biyodizel kalitesinin benzer olması bu yağların değerlendirilmesi için
uygun bir çalışma koşuludur (Phan ve Phan, 2008).Literatürde hayvansal
yağların biyodizel üretiminde kullanımları ile ilgili yapılan çalışmaların
basında kuyruk yağı ve tavuk artıklarından kalan yağların kullanımı
gelmektedir. Başta kuyruk yağı olmak üzere hayvansal yağlar insanların
beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak kullanım miktarı değişmektedir ve
sabun endüstrisi üretilen hayvansal yağın tamamını alamamaktadır (Bhatti
vd., 2008). Bu yağların C14:0, C16:0 ve C18:0 gibi doymuş yağ
asitlerinden oluşması yüksek setan numarasına sahip olmasını ve
doymamış yağlara göre oksidasyona daha az yatkın olmasını
sağlamaktadır. Fakat bu özelliğin yüksek sıcaklıklarda kristalize olma
eğilimi göstermesi önemli bir dezavantajdır (Alptekin ve Çanakcı, 2010).
Mikrobiyel lipitlerden üretilen biyodizel diğer enerji formlarına
yardımcı bir alternatif bir enerji kaynağı olarak ön plana çıkmaktadır (Ma
ve Hanna, 1999). Mikrobiyel yağlar (tek hücre yağları) birçok
mikroorganizma tarafından üretilmektedir ve bu yağların biyodizel
26

üretiminde hammadde olarak çok yüksek bir potansiyele sahip olacağı
düşünülmektedir. Çünkü mikroorganizmalar değişen mevsim ve iklim
şartlarından etkilenmezler, hücrelerinde yüksek miktarda lipit içeriğine
sahiptirler, kısa sürede çok miktarda üretilebilmektedirler (Xue vd., 2006).
6. Algal Yağların Biyodizel Üretiminde Kullanımı
Alglerden biyoyakıt üretimi, bitkilerden biyoyakıt üretimine genel
olarak çok benzemektedir. Biyoyakıt, biyokütle üretilip içlerinde bulunan
lipitler ekstrakte edildikten sonra trans-esterleşme sonucunda
oluşmaktadır. Alglerden biyoyakıt üretimindeki farklılık ise, alg
hücrelerinin ince ve mikroskobik olabilmelerinden dolayı makroskobik
olan bitkilere kıyasla ekstraksiyonunun daha zor olabilmesidir. Alg
ekstraksiyonu daha karışık olmakla beraber alg kültürlerinin 97 kat daha
fazla seyreltilmesi de gerekmektedir (Gouveia ve Oliveria; 2009).
Mikroalgal biyokütleden biyoyakıt üretiminde öncelikli olarak
kullanılacak alg türünün belirlenmesi oldukça önemlidir. Örneğin,
biyodizel üretimi için kullanılacaksa yağ içeriği yüksek türlerin,
biyohidrojen üretimi için kullanılacaksa hidrojen üreten türlerin,
biyoetanol üretimi için kullanılacaksa karbonhidrat içeriği yüksek türlerin
seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kullanılacak besin ortamı, çevresel
şartlar ve uygun biyoreaktörün seçilmesi de biyoyakıt verimini etkileyen
önemli parametrelerdir (Elcik ve Çakmakcı, 2017). Mikroalgal lipidlerin
miktarı türün tipine, büyüme koşullarına ve ortamına göre değişir.
Chlorella, Crypthecodinium, Cylindrotheca, Dunaliella, Isochrysis,
Nannochloris, Nannochloropsis, Neochloris, Nitzschia, Phaeodactylum,
Porphyridium, Schizochytrium ve Tetraselmis cinslerine ait türlerin lipid
içeriğinin kuru biyokütlenin %20-50'si arasında değiştiği bildirilmiştir (Liu
vd., 2008).
6.1.Alglerin Genel
Potansiyelleri

Özellikleri

ve

Biyoyakıt

Üretimindeki

Algal organizmalar sucul ortamlarda gelişen fotosentetik makro ve
mikro yapıda alglerdir. Makroalgler ya da yosunlar tatlı veya tuzlu sularda
gelişebilen çok hücreli bitkilerdir. Genellikle hızlı büyürler ve uzunlukları
60 m’ye kadar ulaşabilir (McHugh, 2003). Mikroalgler basit hücresel
yapılı, ilkel organizmalardır ve yüzey/ hacim oranları büyüktür, bu onlara
yüksek miktarda besin tutuma yeteneği sağlar (Sheehan vd.,1998).
Nitrojen, fosfor ve bazen de silika gibi inorganik elementler onların
büyümelerine katkı sağlar (Grobbelaar, 2004). Doğal ortamda yüksek
büyüme hızının yanı sıra yüksek biyoaktif bileşik içeriğine sahip
mikroalgler henüz biyoteknolojik amaçlar için kullanılmamaktadır. Bu
nedenle, bu tür mikroalglerin izolasyonu ve karakterizasyonu ile ilgili
araştırmalara odaklanmaya devam edilmektedir Bajpai vd.,2017).
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Mikroalglerin birçok türü, proteinler, karbonhidratlar, lipitler ve
pigmentler gibi ticari değeri olan ve istenen bileşenlerin özellikle yüksek
konsantrasyonlarda üretilmesinde kullanılabilmektedir. Mikroalgal
biyokütle üretim sistemleri, yoğun emek harcanan üretim birimlerinden
yüksek yatırımlar gerektiren tam otomatik sistemlere kadar çeşitli işlemsel
veya teknolojik yetenek seviyelerine kolaylıkla uyum gösterebilmektedir
(Genç, 2019). Mikroalglerden biyodizel üretimi için büyük miktarlarda
algal biyokütle gerekliliği bir dezavantaj oluşturmaktadır. (Tablo 2).
Mikroalg biyokütlesi kurutularak veya insan sağlığı yiyecek marketlerinde
toz halinde veya preslenmiş tabletler şeklinde pazarlanmaktadır. Sucul
biyokütle aynı zamanda piroliz yoluyla sıvı yakıt üretiminde, elektrik
üretiminde aynı anda iki farklı maddeyi yakmada hammadde olarak veya
fermantasyon yoluyla biyometan üretiminde kullanılabilir. Biyometan
denizel biyokütleden de üretilebilir (Demirbaş, 2006).
Tablo 2. Mikroalg kullanarak biyoyakıt üretiminin avantajları ve
dezavantajları (Demirbaş, 2010).
Avantajlar
Yüksek büyüme hızı
Arazi bitkilerinden daha az su talebi
Yüksek verimli CO2 azaltma
Daha uygun maliyetli tarım

Dezavantajlar
Düşük biyokütle konsantrasyonu
Daha yüksek sermaye maliyetleri

Mikroalglerden birkaç farklı tipte yenilenebilir biyoyakıt sağlanabilir.
Bunları algal biyokütlenin anaerobik parçalanmasıyla metan üretimi,
mikroalgal yağlardan biyodizel elde edilmesi ve fotobiyolojik olarak
biyohidrojen üretimi kapsar (Hossain vd., 2008). Mikroalglerin yakıt
olarak kullanım fikri yeni değildir fakat petrol fiyatlarındaki artışlar ve
fosil yakıtların yanmasıyla oluşan küresel ısınma tehlikeleri nedeniyle
tekrar gün yüzüne çıkmaktadır. Biyodizel, şimdiye kadar bitkisel ve
hayvansal yağlardan üretilmiş olmasına rağmen son yıllarda birçok ticari
kuruluşun teşebbüsüyle biyodizel üretimi mikroalg tabanlı üretime
kaymıştır. Bazı biyodizel kaynaklarının mikroalglerle karşılaştırılması
Tablo 3’te verilmiştir. Mikroalglerden biyodizel üretimi gıda üretimi ve
bitkilerden üretilen diğer ürünlerin üretimini tehlikeye düşürmez. İkinci
olarak, mikroalgler oldukça hızlı büyürler ve çoğu alg türleri zengin yağ
içeriğine sahiptir (Huang vd., 2010).
Alglerin mevcut büyük ölçekli doğal kaynakları; bataklıklar, sazlıklar,
tuzlu bataklık sazlıkları ve tuz gölleridir. Mikroalglerin zar bileşenleri,
depo ürünleri, metabolitleri ve enerji kaynakları yağ ve yağ asitleri içerir.
Alglerin herhangi bir bölümünün ağırlığının % 2-40’ı yağdır (Chisti,
2007). Bu sebeple mikrolagler diğer kaynaklara göre yakıt üretimi için
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oldukça uygundur (Tablo 3). Gelecekte fosil yakıt rezervlerinin ihtiyacı
karşılayamayacak duruma gelmesi ve çevresel etkileri göz önünde
bulundurulduğunda mikroalg esaslı biyoyakıt üretimi daha fazla önem
kazanacaktır (Chisti ve Yan, 2011).
Tablo 3.Bazı biyodizel kaynaklarının mikroalglerle karşılaştırılması
(Chisti, 2007).
Ürün
Mısır
Soya
Kanola
Jatropa
Hindistan cevizi
Palmiye
Mikralg (%70 yağ içerikli)
Mikroalg (%30 yağ içerikli)

Yağ Üretimi (L/ha)
172
446
1190
1892
2689
5950
136.900
58.700

6.2. Üretim Sistemleri
Mikroalglerden biyoyakıt üretim teknolojisi, mikroalglerin izolasyonu
ve karakterizasyonu, mikroalgal biyokütle üretimi, hasat ve ürün işleme
prosesleri olmak üzere temelde dört aşamadan oluşmaktadır bunların
arasında mikroalg kültivasyon işlemi anahtar rol oynamaktadır (Junying
vd., 2013).Alg üretiminin dört temel ve eşit derecede önemli gereksinimi;
karbon, su, ışık ve alandır. Su büyüme için gerekli olan tuzları ve
mineralleri içerir ki bu ikinci ihtiyaçtır. Tatlısular ihtiyaç duyulan tuz ve
mineraller için değerli kaynaklardır ancak alg üretimi verimliliği artıracak
ve kirliliği hafifletecek çevre ıslahı ile bağlantılıdır. Evsel ve endüstriyel
kaynakların atık sularındaki yüksek besin, fosfat tuzları ve nitrojen içerir
ve bunlar doğrudan doğruya alg büyüme ortamına eklenebilir (Schmeider,
2006).Algler yeterince güneş ışığının olduğu hemen hemen her yerde
yetişebilir ( Becker, 1994).
6.2.1.Fotobiyoreaktörler
Mikroalg üretimde uygulanan teknik tasarımlara fotobiyoreaktör denir.
Dış mekan (açık) fotobiyoreaktörler, alglerin direkt güneş ışığı kullanılarak
şeffaf pleksiglas (plastik cam) silindirik borularda sürekli sirküle edildiği
mikroalg üretiminde yapılandırılmış modellerdir. Kapalı mikroalg
biyoreaktörler; küçük hacimli, basınca dayanıklı şeffaf torbalar, boru
şeklindeki reaktörler ve düz plaka tipi fotobiyoreaktörlerdir.
Akuakültürdeki diğer biyoreaktörler, geniş hacimli ve basınca dayanıklı
torbalar ve polyester tanklardır. Biocoil model reaktörler, küçük çaplı
şeffaf plastik cam borulardan yapılmış ve paslanmaz çelik kuleyi
çevreleyen bir dizaynla tasarlanmış helozoik tüplü fotobiyoreaktörlerdir
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(Kargın, 2020). Günümüzde birçok mikroalg türü akuakültür uygulamaları
için bölgesel olarak üretilmektedir. Bu üretim sistemlerinde genel olarak
çeşitli plastik kaplar ve konteynerler kullanılmaktadır. Ancak bunların
verimliliklerinin yetersiz olması, tübüler fotobiyoreaktörler gibi kapalı
sistemlere ekonomik önem kazandırmaktadır (Naz ve Gökçek, 2004).
Fotobiyoreaktörler alg üretme yeteneğinin yanı sıra enerji santrallerinden
yayılan baca gazlarını temizleme veya atıksuların besleyicilerini
uzaklaştırma gibi faydalı görevleri de yerine getirirler (Carlsson vd., 2007).
Kapalı biyoreaktörler reaktör hacminin desteklenmesiyle beş kat daha
fazla verimlilik sağlayabilirler yani verim esasına göre daha küçük bir
alana sahiptirler. Bunun yanında su, enerji ve kimyasal madde tasarrufu ve
diğer birçok avantajından dolayı düşük maliyetli kapalı biyoreaktörler
biyoyakıt üretiminde tercih edilmektedir (Schenk vd., 2008). Kapalı
biyoreaktörler temel olarak tek türlü mikroalg kültürlerinin uzun
peryodlarına olanak sağlar. Kapalı biyoreaktörler yaygın olarak tübüler
reaktörler, plaka reaktörler veya köpüklü kolonlu reaktörler olarak
tasarlanmıştır (Weissman vd., 1988; Pulz, 2001). Daha az yaygın olan yarı
boşluklu küreler biçimindeki reaktörlerin de başarılı biçimde çalıştığı
belirtilmiştir (Sato vd., 2006). Tercih edilen kapalı fotobiyorektörlerde
kalan alg sıvısı hızlandırılmış biçimde yetiştirilmekte ve çevresel koşullar
daha iyi kontrol edilebilmektedir. Bunlar cam veya plastik muhafazalı,
uygun basınç altında çalışan, yatay veya dikey biçimde monte edilmiş ve
birçok farklı şekil ve biçimde olabilen reaktörlerdir. Sert çerçeveler veya
yapılar fotobiyoreaktör kasalarını desteklemek için kullanılabilir. Kapalı
sistemlerin havayla gelen diğer organizmalar tarafından kontamine olma
riski yoktur (Demirbaş, 2010). Kapalı fotobiyoreaktörlerin tasarımı
üzerine yapılan son zamanlardaki çalışmalarda önemli sayılabilecek
ilerlemeler olmuştur. Bu çalışmalarda ana hedef, ışık yolunu indirgemek
ve böylece her bir hücreye ulaşan ışık miktarını arttırmaktır. Ayrıca bu tür
sistemler kültürün iyi bir şekilde karışımını sağlayacak özelliklere sahip
olmalıdır (Yılmaz, 2006).Fotobiyoreaktörler açık havuzlara göre daha
yüksek verim ve biomas konsantrasyonuna (2-5 g/L), kısa hasat süresine
(2-4 hafta) ve daha yüksek yüzey/hacim oranı (25-125/m)‘na sahiptir (Lee,
2001; Wang vd.,2008).
6.2.2. Açık Kültür Sistemleri
Açık havuz sistemleri alg yetiştirilen sığ havuzlardır. Besinler yakın
kara alanlarındaki akış gösteren sulardan veya su arıtma tesislerinden
sağlanabilir (Carlsson vd., 2007). Açık kültür sistemlerine tanklar, kanal
havuzlar, dairesel havuzlar, karıştırılamayan büyük havuzlar ve doğal
göller örnek olarak gösterilebilirler(Sukatar, 2002). Mikroalg kültürleri
üzerine yapılan ilk çalışmalarda genellikle kapalı sistemler kullanılsa da,
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bu sistemlerin pahalı olması ve genişletilmelerinin zor olması nedeniyle,
ticari işletmeler genellikle açık sistemleri tercih etmektedir (Yılmaz,
2006). Mikroalg üretiminin dış ortamlarda yapıldığı büyük ölçekli açık
havuzlarda temel problem verimlilik ve kontaminasyondur. Bu
problemlerin üstesinden gelebilmek için polietilen kılıflardan oluşan
kapalı sistemler geliştirilmiştir. Yapılan bir çalışmada mikroalglerin büyük
miktarları için büyütme ve üretme yönünden kapalı sistemlerin açık
sistemlerden daha üstün olduğu bulunmuştur. Hem kapalı hem de açık
sistemler sürekli çalışma kapsamında büyütme ve üretim yönünden daha
yüksek başarıya sahiptir (Cohen vd., 1991).Açık havuzlar, mikroalg kütle
üretiminde en eski ve en basit sistemlerdir. Bu sistemlerde sığ havuzlar
yaklaşık 40 cm derinliğindedir ve algler kendi ekolojik isteklerine benzer
koşullar altında üretilmektedir. Genellikle kanal şeklinde tasarlanan bu
havuzlar da, sistem bir çarkla sürekli olarak karıştırılmaktadır. Açık
havuzların, yapma ve işletme maliyetleri kapalı fotobiyoreaktörler göre
daha düşük olsa da bu kültür sistemlerinin bazı dezavantajları vardır. Açık
sistemlerde buharlaşmayla büyük miktarda su kaybı olmaktadır. Bu
sebeple, açık havuzlarda mikroalgler karbondioksiti verimli olarak
kullanamaz ve biyomas üretimi sınırlı kalır (Wen ve Johnson, 2009).
Havuzlar kanallar şeklinde tasarlanmıştır ve besinler pist etrafında sirküle
olur. Kanatlı çarklar akışı sağlar. Böylece algler suda askıda tutulurlar.
Algler düzenli bir şekilde yüzeye dağıtılırlar. Havuzların derinliği alglerin
güneş ışığı ihtiyacı ve ışığın havuz suyuna yayılabilmesi için sığ tutulur.
Havuzlar sürekli biçimde çalışırlar yani; alg içeren su sürekli olarak su ve
besinle doyurulurken diğer taraftan su boşaltılır. Hasat sistemlerinin
bazıları önemli miktarda doğal yağ içeren alglerin toplanmasını gerektirir
(Demirbaş, 2010). Açık kültürler ticari olarak ABD, Japonya, Avustralya,
Hindistan, Tayland, Çin, İsrail ‘de kullanılır ve başka yerlerde de yiyecek,
yem ve metatobolitlerin çıkarılması için alg üretilir. Açık kültür sistemleri
nispeten ucuz üretimi sağlar fakat kontaminasyon riski olasıdır. Sonuç
olarak açık havuz sistemlerinde yalnızca birkaç alg türü yetiştirilebilir.
Chlorella ve çoğu potansiyel kirleticinin tercih etmediği yüksek seçici
ekstermofilik çevrelerde yaşayan türler açık havuz sistemlerinde başarılı
biçimde yetiştirilebilir. Örneğin Spirulina ve Dunaliella yüksek alkalinite
gösteren ve tuzlu çevreleri tercih ederler. Açık havuz sistemlerinde üretilen
algler Spirulina, Chlorella, Dunaliella, Haematococcus, Anabaena ve
Nostoc türlerini içerir (Chisti, 2006).
Açık ve kapalı sistemler (fotobiyoreaktörler) arasındaki temel fark
maliyet ve üretkenlik olarak belirlenmiştir. Fotobiyoreaktörler dikey
olarak tasarlanabildiğinden, açık havuzlarla karşılaştırıldığında daha az
alan ile daha fazla hücre kültürü oluşturmakta ve biyoyakıt için avantaj
sağlamaktadır (Leite, 2013).Hem açık hem de kapalı sistemlerin birlikte
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kullanıldığı hibrit sistemler daha iyi sonuçlar vermektedir. Açık havuzlar
alg yetiştirilmesinde çok yetkin ve karlıdır fakat gereksiz türlerin
kontaminasyonu çok hızlı gelişir. Her iki sistemin kombinasyonu yüksek
verimli suşların düşük maliyetli üretimi için muhtemelen en uygun seçenek
olacaktır. (Schenk vd., 2008).

Şekil 2. Tipik mikroalg üretim sistemlerinin şematik şekilleri A)
Dairesel karıştırmalı havuz B) Yarış pisti tipi havuz C) Yatay tübüler
fotobiyoreaktör D) Hava kaldırmalı reactor E) Sarmal tübüler
fotobiyoreaktör F) Düz plaka fotobiyoreaktör (Elcik ve Çakmakcı, 2017).
6.3.Mikroalglerin Hasadı ve Biyodizel Üretim Basamakları
Alglerden biyoyakıt üretimi, bitkilerden biyoyakıt üretimine genel
olarak çok benzemektedir. Biyoyakıt, biyokütle üretilip içlerinde bulunan
lipitler ekstrakte edildikten sonra trans-esterleşme sonucunda
oluşmaktadır. Alglerden biyoyakıt üretimindeki farklılık ise, alg
hücrelerinin ince ve mikroskobik olabilmelerinden dolayı makroskobik
olan bitkilere kıyasla ekstraksiyonunun daha zor olabilmesidir. Alg
ekstraksiyonu daha karışık olmakla beraber alg kültürlerinindaha fazla
seyreltilmesi de gerekmektedir (Gouveia ve Oliveria, 2008).Mikroalg
hasadı fiziksel, kimyasal, biyolojik yöntemler ile yapılmaktadır.
Mikroalgal biyokütle hasadında; kimyasal koagülasyon/flokülasyon,
biyoflokülasyon, yerçekimi çöktürme, flotasyon, elektriksel esaslı
prosesler, filtrasyon, santrifüj gibi farklı hasat yöntemleri kullanılmaktadır
(Barros vd., 2015). Santrifüj, flokülasyon, yer çekimi ile çöktürme, hava
flotasyonu ve elektroforez gibi katı-sıvı ayırımında kullanılan mevcut
teknolojiler, düşük hücre yoğunluklu mikroalgal kültürün hasadı için hem
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maliyetli olmakta hem de enerji sarfiyatı fazla olmaktadır (Zhang vd.,
2013). İdeal bir hasat yöntemi, mikroalgal türlerin birçoğu için
uygulanabilmeli ve düşük işletme maliyetleriyle yüksek biyokütle
konsantrasyonlarına ulaşabilmelidir (Danquah vd., 2009). Hasat maliyeti
algal biyomasın toplam maliyetine %20-30 katkıda bulunabilir (Grima vd.,
2003) .
Mikroalglerin hasadı için:






Santrifüj içinde yoğunlaştırma (Haesman vd., 2000),
Köpük fraksiyonu (Csordas ve Wang, 2004),
Çöktürme (Poelman vd., 1997; Knuckey vd., 2006),
Membran filtrasyonu (Rossignol vd., 2000),
Ultrasonik ayırma (Bosma vd., 2003). gibi geleneksel yöntemler
kullanılır.

Alg ve alan seçimi, üretimi, hasat, biyokütle konsantrasyonunun
belirlenmesi, İşleme ve bileşen çıkarma işlemleri tamamlandıktan
ekstrakte edilen yağlar biyodizele dönüştürülür. Lipid ekstraksiyonu
fiziksel yöntemlerle ve kimyasal yöntemlerle yapılır. Ekstraksiyon için
kullanılan yöntem hızlı, etkili, kolay ölçeklenebilir olmalı ve ekstrakte
edilen lipidlere zarar vermemelidir (Rawat vd., 2011).Reaksiyon süreci
seri halinde üç tersinir basamağı içeren ve “transesterifikasyon” adını alan
trigliseritlerin digliseritlere, digliseritlerin monogliseritlere ve
monogliseritlerin daha sonra esterlere (biyodizel) ve gliserole (yan ürün)
dönüştürüldüğü çok adımlı bir reaksiyondur. Transesterifikasyon
reaksiyonu için sıvı veya katı yağ ve kısa zincirli alkol (genellikle
metanol), bir katalizör (genellikle NaOH) varlığında reaktif olarak
kullanılır. Alkol:yağ tmolar oranı 3:1 olmasına rağmen, reaksiyonu doğru
bir şekilde tamamlamak için genellikle 6:1 molar oranı kullanılır.
Hammadde kütle girdisi ile biyodizel kütle çıktısı arasındaki ilişki yaklaşık
1:1' dir, bu da teorik olarak 1 kg yağın yaklaşık 1 kg biyodizel ile
sonuçlandığı anlamına gelir. (Mata vd., 2010).
7. Sonuç
Dünya nüfusunun giderek artması ile birlikte bu nüfusun enerji
ihtiyacını karşılamak için yüksek oranda kullanılan ve sınırlı miktarda
olanfosil yakıtların yaydığı CO2 gazının atmosferde birikimi sonucu karşı
karşıya kalınan küresel iklim değişikliği ve kirlilik yenilenebilir yakıtlara
olan ilgiyi artırmıştır. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynakları arasında
yer alan algal biyokütleden biyodizel üretimi yüksek potansiyeli olan bir
yöntemdir.
Artan petrol fiyatlarının da etkisiyle hızlanan biyokütle enerjisi
araştırmaları sonucu algler, umut vadeden bir enerji kaynağı olarak
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görülmeye başlanmıştır. Üçüncü nesil biyoyakıt teknolojisi olarak da
adlandırılan ve doğada yer alan birçok alg türünü enerji kaynağı olarak
kullanmayı hedefleyen çalışmalar, laboratuvar araştırmaları, pilot ve küçük
ölçekli denemelerde başarılı olunmasına rağmen büyük ölçekli yerel
üretimlerde ideal proseslerin oluşturulamaması durumunda istenilen verim
elde edilememektedir (Dragone vd., 2010). Gelişen teknoloji ile birlikte
daha gelişmiş fotobiyoreaktörler tasarlanacak ve birim alandan elde edilen
verimde artış olacaktır. Mikroalglerden elde edilen biyodizelin maliyeti
ham petrolden elde edilen biyodizelden daha ekonomik olduğunda
gelişmiş ülkelerde fotobiyoreaktör alanına büyük yatırımlar yapılacağı
öngörülmektedir (Akyurt ve Şahin, 2010).
Alternatif enerji kaynaklarının hammadde sağlayıcısı olarak görülen
alglerin yetiştirilmesi için gerekli olan iklim şartları ve besin kaynağı
olarak kullanılan başta CO2 olmak üzere besin elemanları ülkemizde bol
miktarda mevcuttur. Mikroalg üretimi için gerekli enerji olan güneş
enerjisi açısından da son derece zengin olan ülkemiz için bu alanda
yapılacak bilimsel çalışmalar üretime geçiş yolunda ışık tutacaktır
(Karakaş vd., 2014).Sürdürülebilir çevre ve enerji için; su kaynaklarında,
gıda temininde, sera gazı emisyonlarının azaltılmasında ve çevre dostu
yakıtların üretiminde mikroalgler, gelecek 100 yıl boyunca sürdürülebilir
enerji ve sürdürülebilir ekonomi için en temel konulardan biri olacaktır
(Şişman ve Aydın, 2019).
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1. Giriş
Aktinomisetler yüksek GC içeriğine sahip Gram-pozitif bir bakteri
grubudur. Bunlar yaygın olarak toprakta ve diğer farklı çevrelerde
dağılım göstermektedir. Prokaryotlar arasında en ekonomik ve biyolojik
olarak değerli bir bakteri grubudur ve antibiyotikler, antitümör ajanlar ve
enzimler gibi çeşitli biyolojik olarak aktif maddeler sentezlerler (Sanglier
ve ark., 1996; Lazzarini ve ark., 2000; Procόpio ve ark., 2012).
Sulak alan çeltiği, karasal ve sucul ekosistemler arasında bir ara
sistemi temsil eder (Liesack ve ark., 2000; Kazutake, 2007; Ding ve ark,
2015). Pirinç kökleri, mikroorganizmaların beslenmesi açısından
polisakkaritler, amino asitler ve organik asitler sağlamaktadır (Rovira,
1969; Kimura ve ark., 1977; 1983). Rizoferdeki aktinomisetler bitkileri
koruma amacıyla antibiyotik üretirler (Compant ve ark., 2010).
Pirinç, dünyanın nüfusunun yaklaşık yarısının ihtiyaçlarını karşılayan
temel bir üründür. Bununla birlikte, fungal pirinç hastalıkları pirinç
yetiştiriciliğinde önemli problemler oluşturmaktadır (Ou, 1987).
Kimyasal sentetik bileşiklerin kullanımı, önleme ve tedavi için etkili bir
yöntem olarak kabul edilir fakat bu kimyasallar insan sağlığı ve çevre
üzerinde zararlı etkilere sahiptir (Tsukano, 1986; Pingali ve ark., 1995).
Sürdürülebilir koruma yönetimi için çevre dostu bir alternatif bulmak
gerekmektedir.
Aktinomisetler, biyoaktif metabolit ya da fungal hücre duvarlarını
hidrolize eden enzimlerin üretimi nedeniyle çeşitli fitopatojenik
funguslara karşı potansiyel biyokontrol ajanları olarak kabul edilmektedir
(Basilio ve ark., 2003; Li ve ark., 2011; Patil ve ark., 2011; Yuan ve
Crawford, 1995; Gomes ve ark., 2000; El-Tarabily ve Sivasithamparam,
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2006; Xue ve ark., 2013). Önceki çalışmaların çoğu nötral pH’ya sahip
izolasyon besiyerlerinden izole edilen aktinomisetlerin yeteneği üzerine
odaklanmıştır. Bununla birlikte asidofilik aktinomisetlerin asidik koşullar
altında fungusları nötrofilik aktinomisetlerden daha iyi inhibe ettiği rapor
edilmiştir (Zakalyukina ve Zenova, 2007).
Crawford ve ark. (1993) ayrıca asidofilik aktinomisetlerin çoklu
fungal kök patojenlerine karşı güçlü bir antagonizma sergilediğini
bildirmiştir. Ek olarak, Basilio ve ark. (2003) alternatif seçici pH
koşulları altında izole edilen aktinomisetlerin, antimikrobiyal aktiviteye
sahip bileşikler üretmek için önemli bir kapasiteye sahip olduklarını
belirtmiştir. Pirinç tarlası toprağında, pH genellikle hafif asidiktir, bu da
patojenik mantarların büyümesi için uygundur. Pirinç tarlalarında
asidofilik aktinomisetlerin kullanımı nötrofilik suşlardan daha etkili
olacaktır. Bununla birlikte, asidofilik aktinomisetlerin çeşitliliği ve
antifungal aktivitesinin belirlenmesine çok az dikkat edilmiştir. Bu
nedenle, bu çalışmada, aktinomisetler asidik seçici koşullar altında
rizosferik topraklardan izole edildi ve pirinç patojenik mantarları
Fusarium moniliforme, Helminthosporium oryzae ve Rhizoctonia
solani’yi inhibe etme yetenekleri değerlendirildi.
Tayland’da yapılan bir çalışmada, pirinç bitkisine ait rizosfer
toprağından asidofilik aktinomiset izolasyonu gerçekleştirilmiş ve bu
izolatların antifungal aktivitesine bakılmıştır (Poomthongdee ve ark.,
2015).
Basik ve ark. (2020) çeltik tarlalarından aktinomisetler çeşitliliği
izolasyon ve değerlendirme gerçekleştirildi. Sarawak'ta uygulanan iki tür
çeltik tarım sisteminden örnekler ile sulak alan ve tepe çeltiğinden
örnekler toplandı ve toprak izolasyonu gerçekleştirildi. 24 cins ve 10 aile
arasında dağılım gösteren 578 suşun seçimi sağlandı.
Türkiye’deki bir çalışmada Çorum iline bağlı Osmancık ilçesinde
bulunan bir çeltik tarlası toprağından yapılan izolasyon sonucu 22 izolat
elde edilmiş ve bu izolatların 16S rRNA gen dizi analizine göre yirmi biri
Streptomyces izolatı ve bir tanesi de Rhodococcus izolatı olarak
tanımlandı. İzole edilen asidofilik aktinobakterilerin pirinç patojeni
funguslar olan Fusarium moniliforme ve Rhizoctonia solani'ye karşı
antifungal aktiviteleri değerlendirildi (Veyisoglu ve Tatar, 2020).
Türkiye’de yapılan başka bir çalışmada Çorum ilinin Osmancık
ilçesinde çeltik tarımının yapıldığı bölgelerden sulu toprak örnekleri
alınarak
siyanobakteri
izolasyonu
gerçekleştirilip
sonrasında
siyanobakterilerin nitrojenaz aktiviteleri üzerine ışık şiddetinin etkisine
bakılmıştır (Ökmen ve Dönmez, 2007).
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2. Materyal ve metod
2.1. Toprak örneğinin toplanması ve saklanma koşulları
Çorum çeltik tarlasından üç farklı lokaliteden alınan toprak
örnekleri etiketlenerek steril falkon tüplerine 10-15 g olacak şekilde
yerleştirildi. Laboratuvara getirilen toprak örnekleri seçici izolasyon
besiyerleri aracılığıyla aktinomiset izolasyonunun yapılacağı tarihe kadar
+4 °C’de saklandı. Toprak örneklerinin lokaliteleri, koordinatları ve
pH’sı Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1 Toprak örneklerinin lokaliteleri, koordinatları ve pH’sı
No

Lokalite

1

Tarla başı

2

Tarla ortası

3

Tarla kenarı

Koordinatlar
40°58’42.4”N
34°47’16.2”E
40°58’42.4”N
34°47’15.5”E
40°58’40.1”N
34°47’14.4”E

pH
6,71
6.85
6,95

2.2. Toprak örneklerinden Aktinobakterilerin izolasyonu
Çalışmada yedi farklı seçici izolasyon besiyeri kullanıldı.
Aktinobakterilerin izolasyonu için dilüsyon plak yöntemi tercih edildi.
Toprak örnekleri hızlı büyüyen bakterilerin büyümesini engellemek
amacıyla ilk olarak 55 °C’de 50 dakika fiziksel ön işleme tabi tutuldu.
Toprak örneklerinin stok çözeltisi 1 gr toprak ve 9 ml steril Ringer
çözeltisi ile hazırlandı. Bu şekilde hazırlanan 10-1’lik solüsyon, 50 dakika
süre ile toprak kolloidlerine tutunmuş olan aktinomisetlerin sporlarını ve
misellerini kolloidlerden ayırmak için hafifçe çalkalandı ve homojen hale
getirmek amacıyla vorteks ile karıştırıldı. Otomatik pipet yardımı ile
aseptik şartlarda stok çözeltiden 1 ml alınarak içerisinde 9 ml steril
Ringer çözeltisi bulunan cam tüplere konularak 10-2’lik toprak
dilüsyonları elde edildi. Aynı işlem 10-2’lik dilüsyondan alınarak yapıldı
ve 10-3’lük dilüsyon elde edildi. Otomatik pipet yardımıyla 10-1, 10-2 ve
10-3’lik dilüsyonların her birinden 0.1 ml toprak solüsyonu alınıp, seçici
izolasyon besiyerlerinin yüzeylerine konularak steril drigalski spatülü ile
yayarak inoküle edildi. Çalışmada yedi farklı seçici ortam humik asitvitamin (Hayakawa ve Nonomura, 1987), nişasta-kazein (Küster ve
Williams,1964), gause (Gauze ve ark., 1957), N-Z-Amin (Atlas, 2010),
M1 (Mincer ve ark., 2002), Nocardia (Sanglier ve ark., 1992) ve SM3
(Tan ve ark., 2006) agar kullanıldı. Gram-negatif bakterilerin ve
fungusların gelişimini inhibe etmek amacıyla besiyerlerine uygun ticari
antibiyotikler eklendi. Tablo 2’de kullanılan besiyerleri, antibiyotikler ve
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besiyerlerinin referansları verilmiştir. Her bir seyreltme için 3 plak
hazırlandı ve üç hafta süreyle 28 °C’de inkübasyona bırakıldı.
Tablo 2 Kullanılan seçici izolasyon besiyerlerinin listesi
No

Besiyeri

Antibiyotik

Referanslar

1

Humik Asit-Vitamin
Agar

Nistatin (50 µg ml-1)
Nalidiksik asit (10 μg ml-1)

Hayakawa ve Nonomura,
1987

2

Nişasta-Kazein Agar

Nistatin (50 µg ml-1)
Nalidiksik asit (10 µg ml-1)

Küster ve Williams,1964

3

Gause Agar

Nistatin (50 µg ml-1)
Nalidiksik asit (10 µg ml-1)

Gauze ve ark., 1957

4

N-Z Amin Agar

Nistatin (50 µg ml-1)
Nalidiksik asit (10 µg ml-1)

Atlas, 2010

5

M1 Agar

Nistatin (50 µg ml-1)
Sikloheksimid (50 µg ml-1)
Rifampisin (50 µg ml-1)

Mincer ve ark., 2002

6

Nocardia Agar

7

SM3 Agar

Nistatin (50 µg ml-1)
Sikloheksimid (50 µg ml-1)
Nistatin (50 µg ml-1)
Rifampisin (50 µg ml-1)

Sanglier ve ark., 1992
Tan ve ark., 2006

2.3. Aktinobakterilerin seçimi, saflaştırılması ve stoklanması
İzolasyon plaklarından elde edilen aktinomiset izolatları koloni
morfolojileri, substrat miselyum ve aerial miselyum gibi kültürel ve
morfolojik özelliklerine bakılarak seçildi (Goodfellow ve Haynes, 1984).
Sikloheksimid (50 µg ml-1) antibiyotiği ilaveli malt extract-yeast extract
(ISP2; Shirling ve Gottlieb, 1966) yüzeyine tek koloni düşmesi için çizgi
ekim yöntemiyle seçilen suşlar inoküle edilerek 28°C’de 14 gün
inkübasyona bırakıldı. Koloni morfolojisine bakılarak seçilen izolatlar
numaralandırılıp saf kültürleri hazırlanarak % 25’lik gliserol içeren
tüplere steril kürdan yardımıyla transfer edilerek -80°C’de stoklandı.
2.4. Genomik DNA izolasyonu ve 16S rRNA gen bölgesi PZR
amplifikasyonu
16S rRNA geni polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) çalışmalarının
gerçekleştirilmesi için test organizmalarının genomik DNA izolasyonu
Purelink Invitrogen genomik DNA izolasyon kitinin prosedürüne uygun
olarak yapıldı.
16S rRNA gen bölgesi PZR amplifikasyonları evrensel primerler
olan 27F ve 1525R ile gerçekleştirildi (Weisburg ve ark., 1991). Her bir
PZR karışımı (50 μl), kromozomal DNA (50-300 ng), primerleri (20
μM), Taq polimeraz (2.5 U, HotStarTaq®), Taq polimeraz tamponunu
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(HotStarTaq®) ve deoksinükleosid trifosfat karışımını (Promega) (25
μM) içerecek şekilde hazırlandı.
Elde edilen PZR ürünleri, % 1.5’lik agaroz jel (Merck) içerisinde
elektroforez ile yürütüldü ve Gene Genius Bioimaging görüntüleme
sistemi kullanılarak jel görüntülendi.
2.5. 16S rRNA geni dizi analizi ve filogenetik dendogramın
oluşturulması
16S rRNA gen bölgesi PZR amplifikasyonları gerçekleştirilen
dokuz örnek Macrogen firmasına üç primerle okunmak üzere gönderildi
(Tablo 3). İzolatların 16S rRNA gen bölgesi sekans analizi
tamamlandıktan sonra elde edilen dizi verisi ChromasPro 1.7.5 programı
ile birleştirildi ve EzTaxon Server (http://eztaxon-e.ezbiocloud.net/; Kim
ve ark., 2012)’da bulunan global hizalama algoritmaları kullanılarak en
yakın akraba organizmalarla olan 16S rRNA nükleotit benzerliği
belirlendi. Filogenetik analizler için MEGA 7.0 programı, hizalama için
aynı programın CLUSTAL_W
(Kumar ve ark., 2016) seçeneği
kullanıldı. Filogenetik dendogramların çizilmesinde Neighbour Joining
(Saitou ve Nei, 1987) metodu ve Kimura 2 filogenetik uzaklık matriksi
kullanıldı (Kimura, 1980). Filogenetik ağaçların bootstrap analizleri
(Felsenstein, 1985) 1000 tekrarlı olarak gerçekleştirildi. İlave olarak,
maksimum parsimony (Fitch, 1971) ve maksimum likelihood
(Felsenstein, 1981)
metoduna göre de filogenetik dendogramlar
hazırlandı. Filogenetik ağaçtaki yıldız işaretleri, maksimum likelihood ve
maksimum parsimony ağaçları için korunan dalları gösterir. Dış grup
olarak Kitasatospora setae KM-6054T kullanıldı.
Tablo 3 16S rRNA PZR amplifikasyonu ve dizileme için kullanılan
oligonükleotid primerler
Primer Kodu

Nükleotid Dizileri (5’-3’)

Uzunluk

Referanslar

27F

AGAGTTTGATCMTGGCTCAG

20

(Lane, 1991)

518F

CCAGCAGCCGCGGTAAT

17

(Buchholz-Cleven
ve ark., 1997)

800R

TACCAGGGTATCTAATCC

18

(Chun, 1995)

MG5F

AAACTCAAAGGAATTGACGG

20

(Chun, 1995)

1525R

AAGGAGGTGWTCCARCC

17

(Lane, 1991)

Lane (1991): M = A:S; R = A:G; W = A:T
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2.6. Antimikrobiyal aktivite testi
Dokuz izolat, üç Gram pozitif ve üç Gram negatif bakteriler ve
iki fungus olmak üzere 8 patojen organizmanın (Tablo 4) gelişmelerini
inhibe etme kabiliyetlerine göre incelendi (Williams ve ark., 1983).
İzolatların kültür ortamına inokülasyonu, otomatik pipetle nokta ekim
yöntemiyle gerçekleştirildi. Her bir izolat için, ağzı kapaklı vidalı şişelere
1,5 ml ringer çözeltisi ilave edilip 121 ºC’de 15 dakika otoklavlanarak
steril edildi. Glikoz yeast ekstrakt-malt ekstrakt agar ortamında 28 ºC’de
gelişen izolatların spor ve substrat miselleri, steril öze yardımıyla,
içerisinde ringer bulunan küçük cam şişelere aseptik koşullarda transfer
edildi. Daha sonra vorteksle karıştırılarak homojenize edilen bakteri
solüsyonlarından otomatik pipet ile 7µl alınarak antibiyotik ilavesiz
modifiye edilmiş Bennett’s Agar (Jones, 1949) yüzeyine 5’li gruplar
halinde nokta ekim yoluyla inoküle edildi. İnokülasyonlu plaklar, 28
ºC’de 3 gün süreyle inkübasyona bırakıldı ve 3. günün sonunda gelişen
koloniler üzerine, steril enjektör yardımıyla 3-5 ml kloroform döküldü ve
kloroformun buharlaşması için petri plaklarının kapağı, 45 dakika
boyunca yarı açık bir şekilde tutuldu. Bu şekilde öldürülen koloniler
üzerine, her biri % 5’ lik nutrient agar içerisinde 2 gün süreyle gelişen
patojen test organizmaları yayma plak yöntemi ile inoküle edildi.
İnokülasyonlu plaklar, 37 ºC’de 48 saatlik inkübasyon sonrasında
koloniler etrafında oluşan inhibisyon zonları ölçüldü.
Tablo 4 Antimikrobiyal aktivite testi için seçilen patojen organizmalar
1
2
3
4
5
6
7
8

Bacillus subtilis ATCC 6633
Staphylococcus aureus ATCC 25923
Enterococcus faecalis ATCC 29212
Escherichia coli ATCC 25922
Klebsiella pneumoniae ATCC 70060
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
Aspergillus niger ATCC 16404
Candida albicans ATCC 1023

ATTC, (Amerikan Tip Kültür Kolleksiyonu) 12301 Parklawn Drive,
Rockville, Md., USA

3. Bulgular ve tartışma
3.1. Aktinomisetlerin izolasyonu
Çorum ili çeltik tarlasının üç farklı lokalitesinden alınan topraktan
kırk tane olası aktinomiset olduğu düşünülen izolat seçilip stoklandı. Bu
izolatlardan morfolojik olarak farklı olduğu düşünülen dokuz izolat
seçilerek çalışıldı. Çalışmada yedi farklı izolasyon besiyeri kullanıldı.
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İzolatlardan altı tanesi Gause agardan, iki tanesi Humik asit-vitamin
agardan bir tanesi de Nişasta-kazein agardan izole edildi (Tablo 5).
Seçilen izolatlardan altı tanesi ikinci lokalite olan tarla ortasından üç
tanesi de tarla kenarından alınan topraktan izole edildi. Çeltik tarlası
toprağından aktinomiset izolasyonu için en iyi sonuç veren besiyeri
Gause agardır.
Tablo 5 Test izolatlarının kodları ve izole edildikleri seçici besiyerleri
No

İzolat kodu

Seçici Besiyeri

Toprak Lokaliteleri

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PT707
PT709
PT710
PT711
PT721
PT722
PT723
PT726
PT737

Gause Agar
Gause Agar
Gause Agar
Gause Agar
Humik Asit-Vitamin Agar
Gause Agar
Humik Asit-Vitamin Agar
Gause Agar
Nişasta-Kazein Agar

Tarla ortası
Tarla ortası
Tarla ortası
Tarla ortası
Tarla ortası
Tarla kenarı
Tarla ortası
Tarla kenarı
Tarla kenarı

3.2. 16S rRNA geninin PZR amplifikasyonu ve filogenetik
analizi
16S rRNA gen dizi analizi sonuçlarına göre izolatların beş tanesi
Streptomyces cinsi üyesi ve dört tanesininde Micromonospora cinsi üyesi
olduğu tespit edildi (Tablo 6).
Aktinobakteriler tipik olarak baskın toprak mikroorganizmalarıdır
(Hill ve ark., 2011). Topraktaki karbon, azot, fosfor, potasyum ve diğer
bazı elementlerin döngüsü için önemlidirler (Goodfellow ve Williams,
1983; Holmalahti ve ark., 1994; Hill ve ark., 2011). 1g toprak 1010-1011
bakteri içermektedir, ve bunların 107 si aktinobakteri üyesidir, bunlardan
da büyük çoğunluğu Streptomyces cinsine aittir (Steffan ve ark., 1988;
Verma ve ark., 2018).
16S rRNA gen bölgesi nükleotit dizi analizleri sonuçlarına göre
Streptomyces cinsi içerisinde 2 izolat Streptomyces sp. PT721 ve
Streptomyces sp. PT723 en yakın tip türü olan Streptomyces abietis
A191T ile % 98.34 benzerlik göstermekte, 1444 nükleotitte 24 nükleotit
farklılık göstererek yeni tür olma potansiyeli taşımaktadır. PT726 ve
PT722 izolatları en yakın tip türleri olan Streptomyces cyslabdanicus
K04-0144T ve Streptomyces xinghaiensis S187T ile sırasıyla % 99.24 ve
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% 99.65 benzerlik göstermektedir. Streptomyces sp. PT707 izolatı 16S
rRNA gen bölgesi nükleotit dizi analizleri sonuçlarına göre en yakın tip
türü olan Streptomyces bobili NRRL B-1338T ile % 99.72 (4/1418)
benzerlik göstermektedir (Tablo 6; Şekil 1).
İzolatlardan PT709, PT710, PT711 ve PT737 16S rRNA gen dizi
analizi sonuçlarına göre Micromonospora cinsi üyesi olarak
belirlenmiştir. PT709, PT710 ve PT711 izolatları en yakın tip türü olan
Micromonospora palomenae NEAU-CX1 T ile sırasıyla % 99.58, %
99.93 ve % 99.93 dizi benzerliği gösterirken PT737 izolatı en yakın tip
türü olan Micromonospora zamorensis DSM 45600T ile % 100 dizi
benzerliği göstermiştir (Tablo 6; Şekil 1).
Tablo 6 İzole edilmiş suşların 16S rRNA sekans sonuçlarına göre en
yakın tip türleri ile olan filogenetik benzerliği ve genbank numaraları

No

İzolat
kodu

GenBank No

En Yakın Tip Türü

% Benzerlik-Nükleotit
Farklılığı

1.

PT707

MZ040321

T
Streptomyces bobili NRRL B-1338

2.

PT709

MZ040405

Micromonospora palomenae NEAU-CX1

3.

PT710

MZ048752

Micromonospora palomenae NEAU-CX1

4.

PT711

MZ048753

5.

PT721

MZ048772

6.

PT722

MZ049638

7.

PT723

MZ067723

8.

PT726

MZ049639

Micromonospora palomenae NEAU-CX1
T
Streptomyces abietis A191
T
Streptomyces xinghaiensis S187
T
Streptomyces abietis A191
T
Streptomyces cyslabdanicus K04-0144

9.

PT737

MZ049641

Micromonospora zamorensis DSM 45600

% 99.72 - 4/1418
T
T
T

% 99.58 - 6/1439
% 99.93- 1/1439
% 99.93- 1/1439
% 98.34 - 24/1444
% 99.65 - 5/1448
% 98.34 - 24/1444
% 99.24 - 11/1448

T

% 100 - 0/1438

3.3. 16S rRNA genine dayalı filogenetik analiz
Beş Streptomyces ve dört Micromonospora cinsi üyesi izolatların
en yakın akraba tip türleri ile filogenetik dendogram oluşturuldu. Bu
dendogram Neighbour-Joining (Saitou ve Nei, 1987) algoritması dikkate
alınarak çizildi ve Kimura two-parametre (Kimura, 1980) matriksi ise
filogenetik uzaklık matriksi olarak kullanıldı. Elde edilen filogenetik
ağacın bootstrap analizleri (Felsenstein, 1985) 1000 tekrarlı olarak
gerçekleştirildi (Şekil 1).

49

Streptomyces olivaceoviridis NBRC 13066T (AB184288)
Streptomyces canarius NBRC 13431T (AB184396)
T
86 Streptomyces corchorusii DSM 40340 (KQ948396)
T
78 Streptomyces cyslabdanicus K04-0144 (AB915216)
95
Streptomyces neopeptinius KNF 2047T (EU258679)
Streptomyces sp. PT726T (MZ049639)
100
Streptomyces chartreusis NBRC 12753T (AB184839)
41
Streptomyces qaidamensis S10T (CP015098)
61
Streptomyces resistomycificus NRRL ISP-5133T (JOBA01000220)
T
98 42 Streptomyces phaeoluteigriseus DSM 41896 (MPOH01000466)
61 Streptomyces sp. PT707T (MZ040321)
39
Streptomyces bobili NRRL B-1338T (MUBA01000087)
69
Streptomyces candidus NRRL ISP-5141T (DQ026663)
Streptomyces fildesensis GW25-5T (DQ408297)
Streptomyces oryziradicis NEAU-C40T (MK245982)
91
Streptomyces soli LAM7114T (MF784350)
49 42
Streptomyces urticae NEAU-PCY-1T (KY788226)
68
20
Streptomyces abietis A191T (AB744663)
68
Streptomyces sp. PT723T (MZ067723)
100
Streptomyces sp. PT721T (MZ048772)
Streptomyces chumphonensis K1-2T (AB738400)
99 Streptomyces sp. PT722T (MZ049638)
100
Streptomyces xinghaiensis S187T (CP023202)
Micromonospora sp. PT711T (MZ048753)
66
Micromonospora
palomenae NEAU-CX1T (KF887911)
74
Micromonospora
sp. PT710T (MZ048752)
91
Micromonospora
sp. PT709T (MZ040405)
33
41
Micromonospora nickelidurans K55T (HQ174560)
38 Micromonospora wenchangensis CCTCC AA 2012002T (MZMV01000128)
Micromonospora maoerensis NEAU-MES19T (KC469639)
100
Micromonospora coxensis DSM 45161T (LT607753)
Micromonospora luteifusca GUI2T (FN658633)
19
Micromonospora ureilytica GUI23T (FN658641)
43
T
93 Micromonospora vinacea GUI63 (FN658651)
46 Micromonospora sp. PT737T (MZ049641)
74
Micromonospora zamorensis DSM 45600T (LT607755)
68 Micromonospora zeae NEAU-gq9T (KC287242)
Micromonospora jinlongensis NEAU-GRX11T (KC134254)
Kitasatospora setae KM-6054T (AB022868)
83
99

Şekil 1 Neighbour-Joining algoritmasına göre çizilmiş tüm 16S rRNA
dizilerine dayalı filogenetik ilişkilerini gösteren dendogram. Nükleotit
pozisyon değişimi 0,01’dir.

0.01

Maksimum parsimony (Fitch, 1971) ve maksimum likelihood
(Felsenstein, 1981) algoritmasına göre de filogenetik dendogramlar
hazırlandı.

50

54
62

100

79

83

95
94

84
98
89
88
93

99

53
68

55

86

77
100

Micromonospora sp. PT711T (MZ048753)
Micromonospora coxensis DSM 45161T (LT607753)
Micromonospora sp. PT710T (MZ048752)
Micromonospora palomenae NEAU-CX1T (KF887911)
Micromonospora sp. PT709T (MZ040405)
Micromonospora nickelidurans K55T (HQ174560)
Micromonospora wenchangensis CCTCC AA 2012002T (MZMV01000128)
Micromonospora maoerensis NEAU-MES19T (KC469639)
Micromonospora ureilytica GUI23T (FN658641)
Micromonospora luteifusca GUI2T (FN658633)
Micromonospora vinacea GUI63T (FN658651)
Micromonospora sp. PT737T (MZ049641)
Micromonospora zamorensis DSM 45600T (LT607755)
Micromonospora zeae NEAU-gq9T (KC287242)
Micromonospora jinlongensis NEAU-GRX11T (KC134254)
Streptomyces chumphonensis K1-2T (AB738400)
Streptomyces sp. PT722T (MZ049638)
Streptomyces xinghaiensis S187T (CP023202)
Streptomyces candidus NRRL ISP-5141T (DQ026663)
Streptomyces olivaceoviridis NBRC 13066T (AB184288)
Streptomyces canarius NBRC 13431T (AB184396)
Streptomyces corchorusii DSM 40340T (KQ948396)
Streptomyces cyslabdanicus K04-0144T (AB915216)
Streptomyces sp. PT726T (MZ049639)
Streptomyces neopeptinius KNF 2047T (EU258679)
Streptomyces chartreusis NBRC 12753T (AB184839)
Streptomyces qaidamensis S10T (CP015098)
Streptomyces resistomycificus NRRL ISP-5133T (JOBA01000220)
Streptomyces phaeoluteigriseus DSM 41896T (MPOH01000466)
Streptomyces sp. PT707T (MZ040321)
Streptomyces bobili NRRL B-1338T (MUBA01000087)
Streptomyces oryziradicis NEAU-C40T (MK245982)
Streptomyces soli LAM7114T (MF784350)
Streptomyces fildesensis GW25-5T (DQ408297)
Streptomyces urticae NEAU-PCY-1T (KY788226)
Streptomyces abietis A191T (AB744663)
Streptomyces sp. PT723T (MZ067723)
Streptomyces sp. PT721T (MZ048772)
Kitasatospora setae KM-6054T (AB022868)

Şekil 2 Maksimum Parsimony algoritmasına göre çizilmiş dendogram.
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olivaceoviridis NBRC 13066T (AB184288)
Streptomyces canarius NBRC 13431T (AB184396)
91
Streptomyces corchorusii DSM 40340T (KQ948396)
77
Streptomyces cyslabdanicus K04-0144T (AB915216)
89
Streptomyces neopeptinius KNF 2047T (EU258679)
Streptomyces sp. PT726T (MZ049639)
Streptomyces resistomycificus NRRL ISP-5133T (JOBA01000220)
Streptomyces phaeoluteigriseus DSM 41896T (MPOH01000466)
99
60 Streptomyces sp. PT707T (MZ040321)
Streptomyces bobili NRRL B-1338T (MUBA01000087)
90
Streptomyces chartreusis NBRC 12753T (AB184839)
Streptomyces qaidamensis S10T (CP015098)
Streptomyces candidus NRRL ISP-5141T (DQ026663)
Streptomyces fildesensis GW25-5T (DQ408297)
Streptomyces soli LAM7114T (MF784350)
86
Streptomyces urticae NEAU-PCY-1T (KY788226)
Streptomyces oryziradicis NEAU-C40T (MK245982)
59
Streptomyces abietis A191T (AB744663)
64
Streptomyces sp. PT723T (MZ067723)
100
Streptomyces sp. PT721T (MZ048772)
T
82 Streptomyces sp. PT722 (MZ049638)
96 Streptomyces xinghaiensis S187T (CP023202)
Streptomyces chumphonensis K1-2T (AB738400)
Micromonospora sp. PT737T (MZ049641)
T
72 Micromonospora zamorensis DSM 45600 (LT607755)
Micromonospora jinlongensis NEAU-GRX11T (KC134254)
50
Micromonospora zeae NEAU-gq9T (KC287242)
Micromonospora ureilytica GUI23T (FN658641)
76
Micromonospora vinacea GUI63T (FN658651)
Micromonospora luteifusca GUI2T (FN658633)
100
Micromonospora coxensis DSM 45161T (LT607753)
Micromonospora wenchangensis CCTCC AA 2012002T (MZMV01000128)
54
Micromonospora maoerensis NEAU-MES19T (KC469639)
Micromonospora nickelidurans K55T (HQ174560)
Micromonospora sp. PT709T (MZ040405)
71
Micromonospora sp. PT710T (MZ048752)
T
80 Micromonospora sp. PT711 (MZ048753)
Micromonospora palomenae NEAU-CX1T (KF887911)
T
Kitasatospora setae KM-6054 (AB022868)
76 Streptomyces

97

0,01

Şekil 3 Maksimum Likelihood algoritmasına göre çizilmiş dendogram.
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3.4. Antimikrobiyal aktivitenin belirlenmesi
Test organizmalarının sekiz patojen organizmayı inhibe edebilme
kabiliyetleri test edildi. Üç gram-pozitif, üç gram-negatif ve iki fungus
patojen olarak kullanıldı. Test organizmalarının patojen organizmalara
karşı göstermiş olduğu antimikrobiyal aktivitenin zon çapları ölçülerek
kaydedildi. Tablo 7’de test organizmalarının patojen organizmalara karşı
göstermiş olduğu antimikrobiyal aktivitenin zon çapları verilmektedir.
Tablo 7 İzolatların patojen mikroorganizmalara karşı göstermiş olduğu
antimikrobiyal aktivitenin zon çapları (mm)
Patojen
organizmalar

PT707

PT709

PT710

PT711

PT721

PT722

PT723

PT726

PT737

B. subtilis

1.60

-

-

-

-

-

-

-

-

S. aureus

4.00

1.20

-

-

1.30

-

1.30

1.30

-

E. faecalis

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E. coli
K.
pneumoniae
P.
aeruginosa
A. niger

1.60

-

-

-

-

-

-

-

-

2.00

-

-

-

1.30

-

1.30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C. albicans

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Şekil 4 Test izolatlarının patojenlere karşı oluşturduğu zonların
görüntüsü.
Test izolatlarından dört Streptomyces cinsi üyesi ve bir
Micromonospora cinsi üyesi antimikrobiyal aktivite sergilemiştir.
Streptomyces sp. PT707 izolatı dört patojene karşı, Streptomyces sp.
PT721 ve Streptomyces sp. PT723 izolatları iki patojene karşı,
Micromonospora sp. PT709 ve Streptomyces sp. PT726 izolatı bir
patojene karşı antimikrobiyal aktivite göstermiştir. Test izolatlarının
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hepsi funguslara karşı hiçbir aktivite sergilemezken, dört izolat patojen
bakterilere karşıda aktivite sergilememiştir (Tablo 7; Şekil 4).
4.Sonuç
Bu çalışmada Türkiye’de Çorum ili Osmancık ilçesinde bulunan
bir çeltik tarlasının farklı bölgelerinden alınan üç toprak örneğinden steril
torbalarda laboratuvara getirilip hazırlanan Humik Asit-Vitamin, Nişasta
Kazein, Gause no.1, NZ-Amin, SM3, Nocardia ve M1 Agar besiyerleri
kullanılarak aktinomisetlerin izolasyonu gerçekleştirildi. Elde edilen
toplam 9 izolat kültürü yapılıp, saflaştırıldıktan sonra da stoklandı.
Actinobacteria sınıfına ait 9 izolatın 16S rRNA gen bölgesi dizi analiz
sonuçlarına göre beş Streptomyces ve dört Micromonospora cinsi üyesi
olduğu tespit edildi.
Streptomyces cinsi üyesi 4 izolat ve Micromonospora cinsi üyesi 1
izolatın patojen mikroorganizmalara karşı antimikrobiyal aktivite
gösterdiği belirlenmiştir. Antimikrobiyal aktivite gösteren PT707, PT709,
PT721, PT723 ve PT726 izolatları ile ilgili elde edilen verilere bakılarak
bu izolatların çeltik tarlalarındaki patojen mikroorganizmaların ortadan
kaldırılmasına yönelik çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.
Kaynaklar
Atlas, R. M. (2010). Handbook of microbiological media, Fourth Edition,
1249, CRC Press, USA.
Basilio, R., Basilio, A., González, I., Vicente, M. F., Gorrochategui, J,
Cabello, A., González, A. & Genilloud, O. (2003). Patterns of
antimicrobial activities from soil actinomycetes isolated under
different conditions of pH and salinity. Journal of Applied
Microbiology, 95: 814-823.
Basik, A. A., Juboi, H., Shamsul, S. S. G., Sanglier, J. J. & Yeo, T. C.
(2020). Actinomycetes isolated from Wetland and Hill Paddy
during the warm and cool Seasons in Sarawak, East Malaysia. The
Journal of Microbiology. Biotechnology and Food Sciences, 9:
774-781.
Buchholz-Cleven, B. E. E., Rattunde, B. & Straub, K. L. (1997).
Screening for genetic diversity of isolates of anaerobic Fe(II)oxidizing bacteria using DGGE and whole-cell hybridization.
Systematic and Applied Microbiology, 20: 301-309.
Chun, J. (1995). Computer assisted classification and identification of
actinomycetes. PhD thesis. Department of Microbiology,
University of Newcastle, Newcastle upon Tyne, UK.

54

Compant, S., Clément, C. & Sessitsch, A. (2010). Plant growthpromoting bacteria in the rhizo- and endosphere of plants: Their
role, colonization, mechanisms involved and prospects for
utilization. Soil Biology and Biochemistry, 42: 669-678.
Crawford, D. L., Lynch, J. M., Whipps, J. M. & Ousley, M. A. (1993).
Isolation and characterization of actinomycete antagonists of a
fungal root pathogen. Applied and Environmental Microbiology,
59: 3899-3905.
Ding, L., Su, J., Xu, H., Jia, Z. & Zhu, Y. (2015). Long-term nitrogen
fertilization of paddy soil shifts iron-reducing microbial
community revealed by RNA-13C-acetate probing coupled with
pyrosequencing. The ISME Journal, 9: 721-734.
El-Tarabily, K. A. & Sivasithamparam, K. (2006). Non-streptomycete
actinomycetes as biocontrol agents of soil-borne fungal plant
pathogens and as plant growth promoters. Soil Biology and
Biochemistry, 38: 1505-1520.
Felsenstein, J. (1981). Evolutionary trees from DNA sequences: a
maximum likelihood approach. Journal of Molecular Evolution,
17: 368-76.
Felsenstein, J. (1985). Confidence limits on phylogeny: An approach
using the bootstrap. Evolution, 39: 783-791.
Fitch, W. M. (1971). Toward defining the course of evolution: Minimum
change for a specific tree topology. Systematic Biology, 20: 406416.
Gauze, G. F., Danga, F. & Gottlieb, D. (1957). Problems in the
Classification of Antagonistic Actinomycetes (State Publishing
House for Medical Literature, Moscow, Russia).
Goodfellow, M, Williams, S.T. (1983). Ecology of actinomycetes.
Annual Review of Microbiology, 37: 189-216.
Goodfellow, M. & Haynes, J. A. (1984). Actinomycetes in marine
sediments, p. 643. In L. Ortiz-Ortiz, L. F. Bojalil, and V. Yakoleff
(ed.), Biological, biochemical, and biomedical aspects of
actinomycetes. Academic Press, Inc., New York, N.Y.
Gomes, R. C. Semêdo, L. T., Soares, R. M., Alviano, C. S., Linhares, L.
F. & Coelho, R. R. (2000). Chitinolytic activity of actinomycetes
from a cerrado soil and their potential in biocontrol. Letters in
Applied Microbiology, 30: 146-150.
Hayakawa, M. & Nonomura, H. (1987). Humic acid-vitamin agar, a new
medium for the selective isolation of soil actinomycetes. Journal of
Fermentation Technology, 65: 501-509.
55

Hill, P., Krištůfek, V., Dijkhuizen, L., Boddy, C., Kroetsch, D. & van
Elsas, J. D. (2011). Land use intensity controls actinobacterial
community structure. Microbial Ecology, 61: 286-302.
Holmalahti, J., Wright, A. V. & Raatikainen, O. (1994). Variations in the
spectra of biological activities of actinomycetes isolated from
different soils. Letters in Applied Microbiology, 18: 144-146.
Jones, K. L. (1949). Fresh Isolates of actinomycetes in which the
presence of sporogenous aerial mycelia is a fluctuating
characteristic. Journal of Bacteriology, 57: 141-145.
Kazutake, K. (2007). Ecological sustainability of the paddy soil-rice
system in Asia, Report of the Food and Fertilizer Technology
Centre Taiwan, 1-23.
Kim, O. S., Cho, Y. J., Lee, K., Yoon, S. H., Kim, M., Na, H., Park, S.
C., Jeon, Y. S., Lee, J. H., Yi, H., Won, S. & Chun, J. (2012).
Introducing EzTaxon-e: A prokaryotic 16S rRNA gene sequence
database with phylotypes that represent uncultured species.
International Journal of Systematic and Evolutionary
Microbiology, 62: 716-721.
Kimura, M. (1980). A simple method for estimating evolutionary rates of
base substitutions through comparative studies of nucleotide
sequences. Journal of Molecular Evolution, 16: 111-120.
Kimura, M, Wada, H. & Takai, Y. (1977). Studies of the rhizosphere of
paddy rice (Part 4). Physical and chemical features of rhizosphere
(II). Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition, 48: 540545.
Kimura, M., Wada, H. & Takai, Y. (1983). Rice rhizosphere as
environment of microbial growth. Soil and Microbiology, 25: 4555.
Kumar, S., Stecher, G. & Tamura, K. (2016). MEGA7: Molecular
evolutionary genetics analysis version 7.0 for bigger datasets.
Molecular Biology and Evolution, 33: 1870-1874.
Küster, E. & Williams, S. T. (1964). Selection of Media for Isolation of
Streptomycetes. Nature, 202: 928-929.
Lane, D. J. (1991). 16S/23S rRNA Sequencing. In: Nucleic Acid
Techniques in Bacterial Systematics. Stackebrandt, E., &
Goodfellow, M., eds., John Wiley and Sons, New York, NY, 115175.
Lazzarini, A., Cavaletti, L., Toppo, G. & Marinelli, F. (2000). Rare
genera of actinomycetes as potential producers of new antibiotics.
Antonie van Leeuwenhoek, 78: 399-405.
56

Li, Q., Jiang, Y., Ning, P., Zheng, L., Huang, J., Li, G., Jiang, D. &
Hsiang, T. (2011). Suppression of Magnaporthe oryzae by culture
filtrates of Streptomyces globisporus JK-1. Biological Control, 58:
139-148.
Liesack, W., Schnell, S. & Revsbech, N. P. (2000). Microbiology of
flooded rice paddies. FEMS Microbiology Reviews, 24: 625-645.
Mincer, T. J., Jensen, P. R., Kauffman, C. A. & Fenical, W. (2002).
Widespread and persistent populations of a major new marine
actinomycete taxon in ocean sediments. Applied Environmental
Microbiology, 68: 5005-5011.
Ou, S. H. (1987). Rice Diseases. 2nd edn (CAB International, Slough,
England).
Ökmen, G. & Dönmez, G. (2007). Işık şiddetinin çeltik tarlalarından izole
edilen siyanobakterilerde üremeye ve nitrojenaz aktivitesine etkisi.
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 37: 5-10.
Patil, H. J., Srivastava, A. K., Singh, D. P., Chaudhari, B. L. & Arora, D.
K. (2011). Actinomycetes mediated biochemical responses in
tomato (Solanum lycopersicum) enhances bioprotection against
Rhizoctonia solani. Crop Protection, 30: 1269-1273.
Pingali, P. L., Marquez, C. B., Palis, F. G. & Rola, A. C. (1995). Impact
of pesticides on farmer health and the rice environment. The
Impact of Pesticides on Farmer Health: A Medical and Economic
Analysis in the Philippines (eds Pingali, P. L. & Roger, P. A.) 343360 (Kluwer Academic Publishers, Massachusetts, USA).
Poomthongdee, N., Duangmal, K. & Pathom-aree, W. (2015).
Acidophilic actinomycetes from rhizosphere soil: diversity and
properties beneficial to plants. The Journal of Antibiotics, 68: 106114.
Procόpio, R. E., Silva, I. S., Martins, M. K., Azevedo, J. L. & Arau´jo, J.
M. (2012). Antibiotics produced by Streptomyces. The Brazilian
Journal of Infectious Diseases, 16: 466-471.
Rovira, A. D. (1969). Plant root exudates. The Botanical Review, 35: 3557.
Saitou, N. & Nei, M. (1987). The neighbour-joining method: a new
method for constructing phylogenetic trees. Molecular and
Biological Evolution, 4: 406-425.
Sanglier, J. J., Whitehead, D., Saddler, G. S., Ferguson, E. V. &
Goodfellow, M. (1992). Pyrolysis mass spectrometry as a method
for the classification, identification and selection of actinomycetes.
Gene, 115(1-2): 235-242.
57

Sanglier, J. J., Haag, H., Huck, T. A. & Fehr, T. (1996). Section review;
anti-infectives: review of actinomycetes compounds 1990–1995.
Expert Opinion on Investigational Drugs, 5: 207-223.
Shirling, E. B. & Gottlieb, D. (1966). Methods for characterization of
Streptomyces species. International Journal of Systematic
Bacteriology, 16: 313-340.
Steffan, R. J., Goksoyr, J., Bej, A. K. & Atlas, R. M. (1988). Recovery of
DNA from soils and sediments. Applied and Environmental
Microbiology, 54: 2908-2915.
Tan, G. Y. A., Ward, A. C. & Goodfellow, M. (2006). Exploration of
Amycolatopsis diversity in soil using genus-specific primers and
novel selective media. Systematic and Applied Microbiology, 29:
557-569.
Tsukano, Y. (1986). Transformations of selected pesticides in flooded
rice-field soil. Journal of Contaminant Hydrology, 1: 47-63.
Verma, E., Chakraborty, S., Tiwari, B., & Mishra, A. K. (2018).
Antimicrobial compounds from Actinobacteria: synthetic pathways
and applications. In New and Future Developments in Microbial
Biotechnology and Bioengineering (pp. 277-295). Elsevier.
Veyisoglu, A. & Tatar, D. (2021). Screening of acidophilic actinobacteria
that show activity against paddy pest fungi. International Journal
of Agriculture. Environment and Food Sciences, 5: 425-432.
Weisburg, W. G., Barns, S. M., Pelletier, D. A. & Lane, D. J. (1991). 16S
ribosomal DNA amplification for phylogenetic study. Journal of
Bacteriology, 173: 697-703.
Williams S. T., Goodfellow M., Alderson G., Wellington E. M. H.,
Sneath P. H. A. & Sackin M. J. (1983). Numerical classification of
Streptomyces and related genera. Journal of General Microbiology,
129: 1743-1813.
Xue, L., Xue, Q., Chen, Q., Lin, C., Shen, G. & Zhao, J. (2013). Isolation
and evaluation of rhizosphere actinomycetes with potential
application for biocontrol of Verticillium wilt of cotton. Crop
Protection, 43: 231-240.
Yuan, W. M. & Crawford, D. L. (1995). Characterization of Streptomyces
lydicus WYEC108 as a potential biocontrol agent against fungal
root and seed rots. Applied and Environmental Microbiology, 61:
3119-3128.
Zakalyukina, Y. V. & Zenova, G. M. (2007). Antagonistic activity of soil
acidophilic actinomycetes. Biology Bulletin, 34: 329-332.

58

BÖLÜM IV
BİR ROTALAMA PROBLEMİ OLAN GEZGİN SATICI
PROBLEMİNİN META-SEZGİSEL ALGORİTMALARDAN
KARINCA KOLONİSİ OPTİMİZASYONU VE TABU ARAMA
İLE OPTİMAL ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI
Öğretim Görevlisi Dr. Adem ŞEHİTOĞLU
Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik
Bölümü, Muş, Türkiye, a.sehitoglu@alparslan.edu.tr,
Orcid No: 0000-0002-7598-5348
1. Giriş
Günümüz küresel pazarlarında yaşanan şiddetli rekabet, kısa ömürlü
ürünlerin piyasaya sürülmesi ve müşterilerin artan beklentileri, imalat
şirketlerinin dikkatini tedarik zinciri yönetimi ve lojistik yönetim
sistemlerine odaklanmaya ve yatırım yapmaya zorlamaktadır. Lojistik ve
tedarik zinciri, malların (hammaddeler, yarı mamul ürünler ve bitmiş
ürünler), hizmetlerin ve ilgili bilgilerin ilk arz noktasından farklı talep
noktalarına verimli ve etkin bir şekilde taşınması olarak tanımlanır.
Dağıtım ve tedarik için oluşturulan tüm güzergahlar ve yöntemler etkin bir
ulaşım yönetimine ihtiyaç duyar. İyi planlanmış dağıtım-taşıma yönetimi,
bir işletmenin toplam taşıma maliyetlerinde önemli bir azalma sağlar.
Taşıma maliyetlerini azaltmak ve müşterilere verilen hizmetin kalitesini
artırmak için en kısa süreyi veya en kısa mesafeyi verecek olan rota en
uygun rota olarak ifade edilmektedir. Bir araç filosunun ağ içerisinde
izleyeceği rotaları bulmak günümüzde en çok tartışılan konulardan biri
olmuştur (Özkan, 2006).
Optimizasyon problemi, problemlerin fonksiyonlarını minimize veya
maksimize ederek çözülmesinden ibarettir. Her fonksiyon birçok olası
çözüm üretebilir. Optimizasyon problemlerinde, belirli kısıtlamalara saygı
duyan en yakın optimumu arama amaçlanmaktadır. Optimizasyon
problemi, doğru olanların optimal çözümü belirlediği bir parametre grubu
olarak tanımlanabilir. Gezgin satıcı problemi (GSP), bir satıcının bir dizi
şehri ziyaret etmeyi ve başlangıç yerine geri dönmeyi amaçladığı bir
kombinatoryal optimizasyon problemidir (Rokbani vd., 2021).
GSP, belirli bir düğüm kümesi arasında minimum tur uzunluğunu
bulmayı ve her düğümün bir kez ziyaret edilmesi gerektiğini bilerek
başlangıç düğümüne geri dönmeyi içeren NP zor bir problemdir. GSP,
tanımlanması kolay fakat çözülmesi zor olan klasik bir rotalama
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problemdir. GSP, satıcı ve N şehirden oluşur, bu problemin amacı, satıcı
tarafından her şehri minimum tur uzunluğu ile bir kez ziyaret etmektir.
GSP'deki zorluk, minimum mesafeye sahip rotayı bulmaktır. GSP'nin araç
rotalama ve iletişim ağlarında birçok uygulaması vardır. Bu nedenle
GSP'ye bir çözüm bulunması büyük önem taşımaktadır. Bir dizi N şehir
üzerinden en kısa rotayı bulmak, (N-1)! permütasyon vektörlerinin toplam
karşılaştırmasını gerektirdiğinden, GSP zor bir problem olarak
sınıflandırılır. Araştırmacılar, GSP’ye çeşitli sezgisel ve meta sezgisel
yaklaşımları uygulamaya çalışmışlardır. Meta sezgisel, çözüm kalitesinin
bir ölçüsünü alan bir aday çözümü yinelemeli olarak geliştirerek optimal
çözümler bulmaya çalışır. Bu Meta sezgisel yöntemler tarafından optimal
çözüm garanti edilmese de, neredeyse optimal sonuçlar üretilebilir (Jaradat
ve Diabat, 2019).
Tek bir araç ile grafikteki tüm düğümlerin dolaşılmasını esas alan GSP
ve birden fazla araç ile tüm düğümlerin dolaşılmasını amaçlayan Araç
rotalama problemleri (ARP) ise düğüm problemleri olarak
adlandırılmaktadırlar. Bu reel hayat problemlerinin ortak amaçlarından en
önemlisi grafikte hizmet vermek için dolaştığı yay veya düğümlerden
oluşan toplam rotayı minimize etmektir.
1954’te Dantzig ve arkadaşlarının matematiksel olarak ifade etmesi ile
başlamıştır (Dantzig vd., 1954). Bu tarihten itibaren araştırmacılar farklı
yöntemler ile GSP’nin çözümünü araştırmışlardır. Dewantoro ve
Sihombing çalışmalarında Karınca Kolonisi Optimizasyonu (KKO) ve
KKO-Tabu Arama (TA) melezini karşılaştırmışlardır. Çalışmada KKOTA melezi, KKO'nun kendisinden daha iyi rotaları ve en iyi çalışma
süresini vermiştir. Bu, KKO-TA kombinasyonunun KKO'nun kendisinden
daha iyi olduğunu göstermişlerdir. Bu nedenle, en iyi rotaları ve daha iyi
bir çalışma süresini elde etmek için, GSP'yi çözmek için KKO-TA
algoritmasını önermişlerdir (Dewantoro ve Sihombing, 2019). Şahin
(2019), çalışmasında, sezgisel ve Meta sezgisel yöntemlerin GSP çözüm
performanslarını çözüm değeri ve süresi bakımından değerlendirmiştir
(Şahin, 2019). Şahin ve Karagül çalışmalarında, GSP'nin çözümü için
Akışkan Genetik Algoritması, En Yakın Komşu ve 2-Opt sezgisellerine
dayalı hibrit bir yöntem sunulmuştur. Önerilen yöntemin performansı,
literatürdeki En Yakın Komşu, Genetik Algoritma, Tabu Arama, Karınca
Kolonisi Optimizasyonu ve Ağaç Fizyolojisi Optimizasyon algoritmaları
kullanılarak elde edilen çözüm değerleri ile karşılaştırılmıştır. Önerilen
yöntemin sonuçları, çözüm süresi ve kalitesi açısından üstünlük
gösterdiğini söylemişlerdir (Şahin ve Karagül, 2019). Dündar ve Öztürk,
çalışmalarında bir dağıtım firmasının dağıtım operasyonu planlaması
problemi ele alınmışlardır. Problemin çözümü için GSP ve Çoklu GPS
yöntemleri kullanılmışlar. Dağıtıcıların kat ettiği mesafelerde Çoklu GSP
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ile GSP’den daha iyi sonuçlar elde etmişlerdir. Sonuçlar dağıtım
şirketlerinin, dağıtıcı bazında planlama yapmak yerine, ekip bazında
planlama yapmaları halinde maliyetlerde önemli tasarruflar
sağlayabileceğini göstermiştir. (Dündar ve Öztürk, 2020). Şahin,
çalışmasında, GSP'lerin çözümünde arı algoritmasının geliştirilmiş bir
versiyonunu kullanmıştır (Şahin, 2022). Osman, çalışmasında GSP’nin
çözümü için farklı tipte yerel arama yaklaşımlarıyla hibritleştirilmiş
Genetik Algoritma ile problemi ele almıştır (Osman, 2021).
2. Gezgin Satıcı Problemi
Gezgin satıcı problemi, literatürde en çok bilinen ve çalışılan
kombinatoryal optimizasyon problemlerindendir. Şehriler arası uzaklık i
ve j boyutlu matrisi ile gösterilmekte ve her şehre sadece bir kez
uğranmalıdır. Problemin amacı bu kısıtları göz önüne alarak en kısa veya
en küçük maliyetli turu belirlemektir. GSP’de araç sayısı birden fazla (mGSP) olduğunda model, Araç rotalama problemi (ARP) olarak literatürde
yer almaktadır (Alpaslan, 2015). GSP’de tek satıcı olmasına rağmen
ARP’de birden fazla gezgin (araç) bulunmaktadır.
𝐺 = (𝑉, 𝐴) grafiği üzerinde n köşeden oluşan bir küme 𝑉 ile, yay (ark)
veya kenarlardan oluşan bir küme A ile gösterilmektedir. 𝐶 = (𝑐𝑖𝑗 ) ise A
ile ilişkili bir mesafe (veya maliyet) matrisini göstermektedir. GSP, her bir
tepe noktasından yalnızca bir kez geçen bir minimum mesafe devresinin
belirlenmesinden oluşur.
GSP’nin temel matematiksel modeli aşağıdaki gibidir (Laporte, 1992).
MinZ = ∑ 𝑐𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗

(1)

𝑖≠𝑗

Kısıtlar:
𝑛

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1,

𝑖 =, … , 𝑛

(2)

𝑗 =, … , 𝑛

(3)

2 ≤ |𝑆| ≤ 𝑛 − 2

(4)

𝑗=1
𝑛

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1,
𝑖=1
𝑛

∑ 𝑥𝑖𝑗 ≤ |𝑆| − 1,

𝑆 ⊂ 𝑉,

𝑖,𝑗∈𝑆

𝑥𝑖𝑗 = 0 ya da 1

𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑛,
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𝑖≠𝑗

(5)

Burada;
𝑐𝑖𝑗 = { i köşesinden 𝑗 köşesine gitme maliyeti.
𝑥𝑖𝑗 = {𝑖 köşesinden 𝑗 köşesine gidiliyorsa 1, diğer durumda 0’dır.
Modelde verilen (1) amaç fonksiyonu, optimum turun maliyetini
tanımlamaktadır. (2) ve (3) derece kısıtlamalarıdır. Her köşe (düğüm)
noktasına tam olarak bir kez (2) ile girildiğini ve tam olarak bir kez (3) ile
çıkıldığını belirtir. (4) alt tur eleme kısıtlamasıdır, yani n köşeden daha az
alt kümelerdeki turların oluşumunu engeller.
3. Karınca Kolonisi Optimizasyon (KKO) Algoritması
Karınca sistemleri yöntemleri, yiyecek arayan gerçek karınca
kolonileriyle bir analojiden esinlenmiştir. Karıncalar yiyecek ararken,
feromon adı verilen aromatik bir öz bırakarak geçtikleri yolları işaretler.
Bir yola döşenen feromon miktarı, yolun uzunluğuna ve besin kaynağının
kalitesine bağlıdır. Bu feromon, kendisini çeken diğer karıncalara bilgi
sağlar. Zamanla, daha verimli yiyecek kaynaklarına, yani yuvaya en yakın
ve büyük miktarlarda yiyecek içeren kaynaklara giden yollarda feromen
daha sık görülür. Bu yollara daha büyük miktarlarda feromon ile
işaretlenir. Genel olarak, bu süreç karınca kolonileri tarafından yiyecek
tedariki için verimli bir prosedüre yol açar (Toth ve Vigo, 2002).
Dorigo (1992), karıncaların kolonilerine yiyecek taşımalarından ilham
alarak gerçekleştirdiği KKO algoritması, optimizasyon problemlerinde
oldukça sık kullanılan Meta-sezgisel yöntemlerdendir. Karıncalar
kolonileri ile yiyecek arasında geçtikleri yollara iz oluşturmak için
feromon denilen salgıyı bırakır. Bu feromon maddesi birim zaman içinde
buharlaşmakta, az karıncanın geçtiği yollarda izler kaybolmakta, daha
fazla karıncanın geçtiği yollarda daha fazla feromen bulunmaktadır.
Karıncalar yol seçiminde daha çok feromon bulunan yolları yeni yol
seçimlerinde tercih etmektedir (Pala ve Aksaraylı, 2018).
Dorigo iki nokta arasına feromon miktarını ve noktalar arası mesafeyi
ekleyerek bir karıncanın seçmesi gereken yolu belirlemiştir. Karıncaların
sonraki adımda hangi yolu tercih edeceğini belirleyen olasılık değeri ve
KKO’nun bir türevi olan karınca Sistemi (KS) aşağıdaki gibidir (Dorigo
vd., 1996).
𝛼

𝑃𝑖𝑗𝑘

=

[𝜏𝑖𝑗 ] [𝜂𝑖𝑗 ]
𝛼

𝛽

∑𝑘𝜖𝑁𝑘[𝜏𝑖𝑗 ] [𝜂𝑖𝑗 ]

𝑗 ∈ 𝑁𝑖𝑘

𝛽

𝑖
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(6)

(6) j noktaları k karıncası tarafından daha önceden tur içerisinde ziyaret
edilmemiş noktalardan oluşmaktadır. Buradan, feromon değeri daha büyük
ve görünürlük değeri toplamına sahip olan yol daha büyük olasılıkla tercih
edilmektedir.(6)’daki ifadeler aşağıda tanımlanmaktadır.
𝑗 ∈ 𝑁𝑖𝑘 ∶ 𝑘 karıncanın gidebileceği tüm 𝑗 noktaları,
𝑘 ∈ 𝑁𝑖𝑘 ∶ 𝑖 noktasında bulunan tüm karıncalar,
𝑃𝑖𝑘

∶ 𝑘. karıncanın 𝑖. noktadan 𝑗 noktasına geçme olasılığı,

𝜏𝑖𝑗

∶ 𝑖 ve 𝑗 noktaları arasındaki feromon değeri,

𝜂𝑖𝑗

∶ 𝑖 ve 𝑗 noktaları arasındaki görünürlük değeri,

𝛼

∶ Feromon katsayısı,

𝛽

∶ Görünürlük katsayısı,

𝑁

∶ Noktalar kümesidir.

Aşağıdaki (7) ile
güncellenmektedir.

turlar

sonunda

yollardaki

𝜏𝑖𝑗 (𝑡 + 1) = 𝜌. 𝜏𝑖𝑗 (𝑡) + ∆𝜏𝑖𝑗

feromon

izleri
(7)

Burada (1 − 𝜌) yoldaki feromon buharlaşma oranı olup 𝑖 − 𝑗 noktaları
arasına eklenen feromon miktarı (8)’deki gibidir.
𝑚
𝑘
∆𝜏𝑖𝑗 = ∑ ∆𝜏𝑖𝑗

(8)

𝑘=1

∆𝜏𝑖𝑗 k. karıncanın 𝑖 ve 𝑗 noktaları arasına bıraktığı feromon miktarıdır
(9)’daki gibi hesaplanmaktadır.
𝑘
∆𝜏𝑖𝑗

𝑄
= {𝐿𝑘
0

eğer i − j

yolunu kullanırsa

(9)

diğer durumlar

Burada 𝑄 sabit bir değer, 𝐿𝑘 𝑘. karıncanın tur uzunluğudur. KKO’nun
akış şeması Şekil 1’de gösterilmiştir.
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Şekil 1: Karınca kolonisi optimizasyon algoritması akış diyagramı.
(Erol, 2017)
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4. Tabu Arama Algoritması
Tabu arama (TA), ilk olarak 1989 yılında Glover ve Hansen tarafından
kullanılmaya başlanmıştır. Yerel arama prosedürüne dayanan Metasezgisel bir yaklaşım olarak optimizasyon problemlerinde kullanılmıştır
(Dişkaya, 2018). Bu tabu arama yönteminde iki ana fikir vardır. Birincisi
komşu arama fikri, ikincisi ise aramayı yerel bir optimadan çıkarmak ve
aramayı çeşitlendirmek için arama yörüngesinin sınırlı bir kaydını
tutmaktır.
Bir tabu arama sezgiselinde, genellikle çok sayıda iterasyon vardır;
burada her iterasyonda, sezgisel yöntem, geçerli dizinin komşuluğunun (ilk
fikir) en iyi amaç fonksiyonuna sahip yeni diziyi seçer. Sezgisel yöntemin
yeni diziyi seçmesine yalnızca bu diziyi oluşturan hareket, yapılan önceki
ℎ hareketlerinde değilse izin verilir. Son ℎ hamleler bir listede tutulur. Bu
listeye tabu listesi adı verilir (ikinci fikir) (Al-Anzi ve Allahverdi, 2007).
Tabu listesi, algoritmanın tekrar etmeyecek şekilde çalışmasını
sağlamak için düzenli bir şekilde güncellenir. Eğer üretilen çözüm o
zamana kadar üretilen optimum çözümden daha iyi ise, tabu listesi içinde
olsa da kabul edilir ve yeni çözüm üzerinden devam edilir. Genel olarak
çözümler önce kötüleşir sonra iyileşir (Keskintürk vd., 2015).
Tabu araması, yaklaşık meta-sezgiseller sınıfına aittir. Temel TA metasezgiseli, yerel optimada sıkışıp kalmamak için çözüm uzayının keşfini
gerçekleştirmek üzere herhangi bir yerel arama prosedürünü yönlendirmek
için agresif bir rehberlik stratejisi kullanır. Yerel bir optimumla
karşılaşıldığında, TA agresif stratejisi, amaç fonksiyon değerini bozsa bile
tüm komşuluktaki en iyi çözüme hareket eder. Aramanın daha önce ziyaret
edilen çözümlere dönmesini önlemek için TA, son kabul edilen çözümlerin
bir tabu listesi özniteliklerini depolamak için bellek yapılarını kullanır.
Tabu listesinde saklanan seçilen öznitelikler tabu-aktif olarak, tabu-aktif
elemanları içeren çözümler ise tabu olarak adlandırılır. Bir öznitelik, tabu
listesinden kaldırılmadan önce tabu listesinde tabu görev süresi olarak
adlandırılan, tabu görev yinelemeleri süresince tabu-etkin kalır. TA
algoritması, sonlandırılmadan önce toplam yineleme sayısı için aramaya
devam eder (Osman ve Wassan, 2002).
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TA’nın işlem basamakları aşağıda verilmektedir (Erol, 2017).
Adım 1: Bir başlangıç çözümü (𝑆) al. Başlangıçta değer atanması
gereken parametrelere değeler ata.
Adım 2: Belirlenen bir komşuluk yapısı ile 𝑆’ye ait komşu çözümler
bul ve bu çözümler arasından tabu listesinde olmayan tim 𝑆 1 ∈ 𝑁(𝑆) en
iyi kabul edilebilir olan (𝑆𝑒𝑛𝑖𝑦𝑖 ) seç.
Adım 3: Var olan çözümü (𝑆), (𝑆𝑒𝑛𝑖𝑦𝑖 ) ile yer değiştir ve tabu listesini
güncelle.
Adım 4: Durdurma kriteri sağlanıncaya kadar Adım 2 ve 3’ü tekrarla.
Yukarıda anlatılan TA’nın adımlarının akış diyagramı Şekil 2’de
gösterildiği gibidir.
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Şekil 2: Tabu arama algoritması diyagramı.
(Erol, 2017)
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5. Uygulama
Bu çalışmada bir veri grubundan yirmi köşeli (düğüm) GSP problemi
oluşturulmuştur. Bu problem KKO ve TA Meta sezgisel algoritmaları ile
Matlab’da çözülmüştür. Problemin uzaklık matrisi Tablo 1’de ve köşe
koordinatları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 1. Yirmi düğümlü örnek problem uzaklık matrisi
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Tablo 2. 20 Müşterinin konumu
Müşteri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Enlem
38.519110
38.517785
38.514785
38.522201
38.516415
38.512969
38.512122
38.510693
38.512309
38.510608
38.511718
38.509259
38.510851
38.516485
38.515885
38.516893
38.513785
38.508343
38.501385
38.502168
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Boylam
43.314000
43.323800
43.348711
43.355189
43.358828
43.362555
43.356901
43.359911
43.360057
43.363375
43.365779
43.370011
43.370779
43.380311
43.377011
43.372711
43.374600
43.368289
43.365300
43.351511

0
.
6
0

0
.
8
2
.
0
4
.
5
3
.
9

0
.
5
0
.
8
0

2
.
6
4
.
7
3
.
8

1
.
7
2
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0
2
.
6
0

1
.
2
2
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0

2
.
4
4
.
5
4
.
7
1
.
2
0

1
.
6

3
.
5
3
.
9
3
.
8
2
.
0
1
.
6
0

Oluşturulan problemin optimal çözüm yaklaşımlarına ulaşmak için
KKO ve TA Meta sezgisel algoritmalarının Matlab’da kullanılan
parametre değerleri Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3.Yöntemler İçin Kullanılan Parametreler ve Değerleri
KKO
Parametre
Değeri
Karıncaların sayısı 40
Maxit saysı
600
Feromon kat. (α)
1
Görünürlük kat. (β) 1
Buharlaşma oranı 0.05
(ρ)
Sabit değer (Q)
1

TA
Parametre
Değeri
Başlangıç Çözüm Rastgele
Maxit saysı
600
Komşuluk arama
Yer değiştirme
Tabu uzunluğu
0.5xn
-

-

Her iki algoritma Matlab’da 30 kez çalıştırılmış ve en optimale
yakın 6 şar sonuçlar Tablo 4’te verilmiştir.
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Tablo 4. Algoritmalardan elde dilen rotalar, süre ve mesafeler
Algoritma

TA

Test

Rotalar

Süre

1

17 -13 -12- 20-19- 18-11-10-86-7-9-5-1-2-3-4-16-14-15
1-2-3-4-16-14-15-17-13-12-2019-18-11-10-8-7-6-9-5
6-7-9-5-1-2-3-4-16-14-15-1713-12-20-19-18-11-10-8
9-5-2-1-3-4-16-14-15-17-1312-20-19-18-11-10-8-7-6
5-2-1-3-4-16-14-15-17-13-1220-19-18-11-10-8-7-6-9
8-6-7-9-5-2-1-3-4-16-14-1517-13-12-20-19-18-11-10
9-7-6-8-10-11-12-18-19-20-1317-15-14-16-4-3-2-1-5
1-2-3-4-16-15-14-17-12-18-1920-13-11-10-8-6-9-7-5
9-5-4-3-2-1-19-20-18-12-1317-15-14-16-11-10-8-6-7
12-13-17-15-14-16-11-10-8-69-7-5-4-3-2-1-19-20-18
6-9-7-8-10-11-18-19-20-12-1317-15-14-16-4-3-2-1-5
16-14-15-17-13-12-18-19-208-7-6-9-5-4-3-2-1-10-11

31.85

Optimal
mesafe
23.6

33.33

23.6

31.50

23.6

31.73

23.6

31.82

23.6

31.03

23.6

36.85

23.7

36.33

24

37.67

23.8

36.17

23.9

37.55

23.7

37.15

23.9

2
3
4
5
6
1

KKO

2
3
4
5
6

Tablo 4 sonuçlarına göre TA, KKO’ya göre süre ve optimal mesafe
açısından en uygun sonuçları vermiştir.
6. Sonuç
Taşıma maliyetlerini azaltmak ve müşterilere sunulan hizmetin
kalitesini arttırmak için en kısa zamanı ya da en kısa mesafeyi verecek
olan, bir aracın şebeke içinde takip edeceği optimal rotayı bulmak bu
zamanda en çok çalışılan problemlerden olmuştur. Bu çalışma kapsamında
bir şebeke içerisinde optimal mesafeyi bulmak için GSP, bir veri
grubundan üretilmiştir. Oluşturulan problem Matlab’da Meta sezgisel
algoritmalardan KKO ve TA ile aynı iterasyon sayısı ile çalıştırılmış ve
optimale yakın sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde TA
algoritması ile KKO’ya göre daha kısa süre ve daha kısa mesafeden oluşan
çözüme ulaşıldığı görülmüştür.
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TED Üniversitesi, Ankara, Türkiye, e-mail: cigdem.topcu@tedu.edu.tr
Orcid No: 0000-0002-7433-1297
1. Giriş
Sağkalım analizi, başarısızlık olarak belirlenen bir sonucun ortaya
çıkmasına kadar geçen süre ile ilgili olarak elde edilen verilerin analizidir.
Biyoloji veya tıp alanındaki çalışmalarda ortaya çıkması gözlenen olay,
hastanın ya da canlı organizmanın ölümü, incelenen hastalığın tekrar
ortaya çıkması (nüks) ya da hastanın hastaneden taburcu edilmesi gibi
olaylar olurken, mühendislik alanındaki çalışmalarda ise bu olay mekanik
sistemlerdeki bozulma/çalışmama olmaktadır. Mühendislik alanındaki bu
tür verilerin analizi ise güvenirlik analizi olarak adlandırılmaktadır. Ortaya
çıkması beklenen olay genellikle olumsuz olduğundan bu olaylar
başarısızlık (failure) olarak adlandırmaktadır. Sağkalım analizinde,
başarısızlık olarak adlandırılan olayın ortaya çıkmasına kadar gözlenen
verilerin analizi için yaygın teknikler bilinen istatistiksel yazılımlar
aracılığı ile uygulanmaktadır. Buna karşın bu tür verilerin elde edildiği her
durumda, verilerin değerlendirilmesi, ilgili çıkarımların yapılması için bu
yaygın tekniklerin kullanılması uygun olmamaktadır. Yarışan risklerin
varlığı bu durumlardan birisidir.
Yarışan risklerin var olduğu durumlar farklı araştırmacılar tarafından
farklı şekilde tanımlanmıştır. Yarışan riskler kavramı (Kalbfleisch ve
Prentice, 2002) tarafından bireyin farklı türdeki olaylara maruz kalabildiği
durumlar olarak ifade edilirken, (Gooley vd., 1999) tarafından ise bir
olayın başka bir olayın meydana gelmesini engellediği ya da meydana
gelme olasılığını etkilediği durumlar olarak tanımlanmıştır. Burada
çalışmanın başında başarısızlık olarak belirlenen olayın nedenleri risk
olarak adlandırılmaktadır ve riskler neden olarak yarışmaktadır.

Bu çalışma Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim
Dalında Çiğdem TOPÇU tarafından hazırlanan “Yarışan Bağımlı Risklerle
Sağkalım Analizinde Archimedean Kapula Yaklaşımı” isimli Doktora tezinden
üretilmiştir.
*
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(Pintilie, 2006; Lindqvist, 2006); Lawless, 2003; Crowder, 2001;
Bowers vd., 1997; Zheng ve Klein, 1994,1995) yarışan risklerin varlığında
sağkalım sürelerinin bağımsızlığı varsayımı altında, istatistik, aktüerya ve
demografi literatürüne katkı sağlayan önemli kaynaklardan bazılarıdır.
Yarışan riskler teorisinde genellikle başarısızlık sürelerinin birbirinden
bağımsız olduğu varsayılır. Bağımsızlık varsayımı altında, model
kolaylıkla oluşturulmakta ve belirlenebilme sorunu ortadan kalkmaktadır.
Bununla birlikte, (Carriere, 1994); Seal, 1977) bu varsayımın gerçekçi
olmadığını vurgulamışlardır. (Weir, 2005) kronik böbrek rahatsızlığı
(chronic kidney disease-CKD) olan hastalarda, CKD ile kardiyovasküler
rahatsızlıklar (cardiovascular disease-CVD) arasındaki ilişkiyi
araştırmıştır. Çalışmasında, CKD’nin varlığının CVD riskini arttırdığını
gözlemlemiştir. Yani, hasta için CVD riskinden ölümün meydana gelmesi,
CKD riskinden ölümün meydana gelmesinden bağımsız değildir. Aynı
şekilde, (Lobo, 2008) çalışmasında, Alzheimer hastalığı, diyabet,
kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak amacıyla,
genler arasındaki etkileşimleri (bağımlılık yapısı) araştırmıştır. Tıp
literatürdeki bu tipteki gibi çalışmaların amacı, belli bir hastalıktan
meydana gelebilecek ölümleri azaltmanın ya da tamamen ortadan
kaldırmanın, diğer ilişkili hastalıklardan meydana gelecek ölüm oranlarını
anlamlı bir biçimde iyileştirip iyileştirmediğini araştırmak olabilmektedir.
Bu durum, sağkalım süreleri kullanılarak ifade edilirse, birbirini tetikleyen
hastalıklara ilişkin sağkalım sürelerinin bağımlılığının araştırılması ve
modellenmesi anlamına gelmektedir.
Yarışan risk modellerinde, bağımlılık durumu göz önüne alındığında,
genel yaklaşım kapulaların kullanılmasıdır. Literatürde, kapulaların
kullanıldığı çalışmalar mevcuttur. (Oakes , 1982) çalışmasında, 109 kanser
hastasına uygulanan iki farklı kemoterapi rejimi sonunda elde edilen
sonuçları Archimedean kapula kullanarak değerlendirmiştir. (Shih ve
Louis, 1975) HIV virüsü ile enfekte olan hastalardan elde edilen verilerin
analizini Clayton kapula, pozitif durağan zayıflık (positive stable
frailities), Frank kapula kullanarak yapmıştır. Zheng ve Klein (1995), nonHodkings lenfoma hastalarının yer aldığı klinik denemelerden elde edilen
verilerin modellenmesi için kapula yaklaşımını kullanmıştır. Medikal
olmayan alanda ise, (Hougaard, 2000) makine bozulmalarınının dağılımını
incelemek için pozitif durağan kapulanın yarışan risklerin
modellenmesinde nasıl kullanıldığını araştırmıştır.
Yarışan risk modeli, bazı çalışmalarda özellikle aktüeryal bilimlerde,
çoklu azalan modeli (multiple decrement model) olarak
adlandırılmaktadır. (Elandth-Johnson, 1976), başarısızlık zamanlarının
bağımlılığı varsayımı altında yarışan riskler modelinin göz önüne alındığı
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ilk çalışmalardandır. Daha sonra, (Carriere, 1994; Escarela ve Carriere
2003; Kaishev vd., 2007) başarısızlık zamanlarına ait ortak dağılım
fonksiyonunu kapula ile modellemiştir.
Bu çalışma, iki boyutlu yarışan risklerin ortak bağımlılık yapısının
modellenmesinde Archimedean kapula yaklaşımının incelendiği (Topçu,
2013) tezinden üretilmiştir. Çalışmada tezde kullanılan Archimedean
kapula fonksiyonlarına ek olarak (Guloksuz ve Kumar, 2019) tarafından
önerilen yeni bir Archimedean kapula fonksiyonu da göz önüne alınmıştır.
Bu yeni Archimedean kapula fonksiyonu (Guloksuz, 2021) çalışmasında
yarışan risklerin varlığında sebebe özel fonksiyonların tahmini için
kullanılmıştır. Uygulama bölümündeki diğer sonuçlar tezde elde edildiği
haliyle kalmıştır.
2. Örtük başarısızlık zamanları gösterimi ve bağımlı yarışan riskler
Yarışan risklerin (𝑘 tane) var olduğu düzenleri matematiksel olarak
tanımlayabilmek için örtük (latent) başarısızlık zamanları gösterimi
kullanılır. 𝑘 tane riskin her biri ile ilişkilendirmiş varsayımsal başarısızlık
süresi (sağkalım süresi), 𝑇𝑗 , j=1,2,…,k, olarak gösterilir ve her bireye ait
potansiyel 𝑇1 , 𝑇2 , … , 𝑇𝑘 başarısızlık sürelerinden oluşan bir vektörünün
olduğu varsayılır. Bu gösterimde, 𝑇1 , 𝑇2 , … , 𝑇𝑘 örtük başarısızlık süreleri
olarak adlandırılır. 𝑇1 , 𝑇2 , … , 𝑇𝑘′ ye ait ortak dağılım fonksiyonu,
𝐹(𝑡1 , 𝑡2 , … , 𝑡1 ) = 𝑃(𝑇1 < 𝑡1 , 𝑇2 < 𝑡2 ) ve ortak sağkalım fonksiyonu ise
𝑆(𝑡1 , 𝑡2 , … , 𝑡1 ) = 1 − 𝐹(𝑡1 , 𝑡2 , … , 𝑡1 )’dir. Burada, 𝑡𝑗 > 0, j=1,2,…,k, için
ortak dağılımların sürekli olduğu varsayılmaktadır. Eğer, ortak
dağılımlarla ilişkili marjinal dağılımlar, 𝐹(𝑗, 𝑡) = 𝑃(𝑇𝑗 < 𝑡𝑗 ), j=1,2,…,k,
ve değişkenler arasındaki bağımlılık yapısı bilinilirse bağımlılık yapısına
ait uygun varsayımlar altında ortak dağılım fonksiyonu elde edilebilir
(Kaishev vd, 2007). Söz konusu marjinal dağılımlar net dağılım
fonksiyonu olarak adlandırılır ve yarışan riskler düzeninde gözlenebilir
değildir.
Yarışan risklerin var olduğu düzenlerde gözlenebilen sağkalım süresi
𝑇 = 𝑚𝑖𝑛(𝑇1 , 𝑇2 , … , 𝑇𝑘 ) olmaktadır. Bu durumda overall ortak dağılım
fonksiyonu 𝐹(𝑡, … , 𝑡) = 𝑃(𝑇1 < 𝑡, … , 𝑇𝑚 < 𝑡) ve sağkalım fonksiyonu ise
𝑆(𝑡, … , 𝑡) = 𝑃(𝑇1 > 𝑡, … , 𝑇𝑚 > 𝑡) = 𝑆𝑇 (𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡, … , 𝑡)’dir.
Bağımlılık varsayımı altında söz konusu overall fonksiyonunu
modelleyebilmenin tek yolu kapulaları kullanmaktır.
(Sklar , 1959) teoremi doğrultusunda ortak dağılım fonksiyonu marjinal
dağılım fonksiyonları ile ifade edilebilmektedir.
𝐹𝑇 (𝑡, … , 𝑡) = 𝐶(𝐹1 (𝑡), … , 𝐹𝑘 (𝑡))
Burada, 𝐶: [0,1]𝑘 → [0,1] , kapula fonksiyonudur.
76

(1)

Çalışmada iki bağımlı yarışan riskin ortak dağılımın Archimedean
kapulalar ile modellenmesi göz önüne alınmıştır. Buna göre, bir grup
bireyin maruz kalabileceği iki tane başarısızlık riski olduğu (𝑘 = 2) ve her
birey için başarısızlığın bu risklerden sadece biri nedeniyle meydana
geldiği varsayılsın. Gözlenebilen yaşam süresi 𝑇 = min(𝑇1 , 𝑇2 )’dir.
Bağımlılık varsayımı altında, aşağıda tanımlanan genel (overall) dağılım
fonksiyonunun elde edilmesiyle ilgilenilmektedir.
𝐹𝑇 (𝑡, 𝑡) = 𝑃(𝑇1 < 𝑡, 𝑇2 < 𝑡) = 𝑃(min(𝑇1 , 𝑇2 ) < 𝑡); 0 < 𝑡 < ∞ (2)
Ortak dağılımın belirlenmesi için, bu dağılımlarla ilişkili marjinal
fonksiyonlara (3) ihtiyaç vardır.
𝑃(𝑇 < 𝑡) = 𝐹(𝑗, 𝑡) = 1 − 𝑆(𝑗, 𝑡),

j=1,2

(3)

Riskler arasındaki bağımlılığın ve marjinal dağılımların da bilinmediği
düşünüldüğünde, ortak dağılımı elde edebilmenin tek yolu kapula
fonksiyonlarını kullanmaktadır. Burada riskler arasındaki bağımlılık için
bir varsayımda bulunmak gereklidir. Çalışmada, riskler arasındaki
bağımlılık yapısının göz önüne alınan Archimedean kapula
fonksiyonlarından biriyle modellendiği varsayılmıştır.
Bağımlılığı
modelleyecek Archimedean kapula fonksiyonun parametrik olmayan
tahmini için marjinal dağılımlara (tahminlerine) ihtiyaç vardır fakat bu
dağılımlar veriden elde edilememektedir. Veriden elde edilen dağılım
fonksiyonları nedene dağılım özel fonksiyonlardır. Nedene özel dağılım
fonksiyonları (4), tüm risklerin varlığında belirli bir riske ait olasılıkları
veren fonksiyonlardır.
𝑃(𝑇𝑗 < 𝑡, 𝐶 = 𝑗) = 𝐹𝑗 (𝑡) = 1 − 𝑆𝑗 (𝑡),

j=1,2

(4)

Net marjinal dağılım (3) ve sebebe özel dağılım (4) birbirinden farklı
anlamlara sahiptir. Net marjinal dağılım diğer riskler izole edilmiş iken
elde edilen marjinal dağılımdır, sebebe özel marjinal dağılım ise diğer
risklerin varlığında elde edilmiş dağılımdır. Bu iki dağılım fonksiyonu
ancak risklerin bağımsızlığı durumunda birbirine eşit olmaktadır.
Sebebe özel fonksiyonlar marjinal fonksiyonları dolayısıyla da ortak
dağılımı belirleyememektedir. Yarışan risklerin olduğu düzenlerde veriden
elde edilebilecek tüm bilgi nedene özel fonksiyonlardır. Bu nedenle
veriden elde edilen tüm bilgi kullanılarak marjinal dağılımların tahminleri
elde edilmelidir. (Escarela ve Carriere, 2003; Kaishev vd., 2007)
çalışmaları, sebebe özel dağılımların ve marjinal dağılımların aralarındaki
ilişkiyi kullanarak, varsayılan bir kapula fonksiyonu ile oluşturulan
doğrusal olmayan diferansiyel denklem sisteminin çözümüyle marjinal
dağılımların tahminlerini elde etmişlerdir.
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Bu çalışmada amaç bağımlılık yapısını belirleyebilecek Archimedean
kapula fonksiyonun tahmin edilmesidir. Literatürde, genel yaklaşım
kapula fonksiyonunun seçilerek diğer tahminlerin elde edilmesidir. Bu
çalışmada sebebe özel fonksiyonlar ile marjinal fonksiyonların elde
edilebildiği varsayılmıştır. Amaç bağımlılık yapısını modellemede bir
yaklaşım elde edebilmektir. (Chiang , 1970) ‘ın önerdiği (5) ile gösterilen
tahmin edici kullanılarak, nedene özel dağılımlar kullanılarak marjinal
dağılımların tahminlerine ulaşılabilir.
̂𝑗 (𝑡)
𝐹

𝐹̂ (𝑗, 𝑡) = (∑𝑘𝑗=1 𝐹̂𝑗 (𝑡))𝐹̂1(𝑡)+𝐹̂2(𝑡)+⋯+𝐹̂𝑘 (𝑡) ,

j=1,2,…,k

(5)

(5) aslında bir koşullu olasılıktır. 𝑡 noktasında veya belirlenen aralıkta
diğer risklerin olmadığı bilindiğinde elde edilen olasılıktır. Bu olasılığın
marjinal dağılıma nedene özel dağılım fonksiyonlarından daha yakın
olduğu için marjinal fonksiyonların tahmini için kullanılabileceği
varsayılmıştır. Marjinal fonksiyonların tahminleri bu şekilde elde
edildikten sonra, bağımlılık yapısını modelleyebilecek Archimedean
kapulanın seçimi de yapılarak ortak dağılım fonksiyonu elde edilebilir.
Kapula yaklaşımını kullanarak, farklı aralıklardaki farklı ilişkiler
modellenebilir.
Bağımlılık
yapısının
belirlenmesinde
kapula
fonksiyonunun kullanılmasının bir takım getirileri vardır. Bu getiriler
aşağıdaki gibi özetlenebilir.
1. Kapula marjinal dağılımların ve ortak dağılımın yani bağımlılık
yapısının ayrı ayrı modellenmesine olanak tanır.
2. Kapula fonksiyonu, bağımlılığın derecesini ve aynı zamanda
bağımlılığın yapısının elde edilmesini sağlar. Doğrusal korelasyon, kuyruk
bağımlılığı için bilgi vermezken, kapula fonksiyonu asimetrik bağımlılık
hakkında bilgiye ulaşmaya olanak tanır.
3. Kapulalar, artan ve sürekli dönüşümler altında değişmezdir. Örneğin,
kapula ile ifade edilen bir bağımlılık yapısı, logaritmik dönüşüm altında
değişmez. Buna karşın, korelasyonlar sadece doğrusal dönüşümler altında
değişmezdir.
2.1 Archimedean kapula fonksiyonları
Archimedean kapula ailesi literatürde, çok boyutlu dağılımların tek
boyutlu olarak ifade edilmesine olanak tanırken kolaylık sağlayan bazı
matematiksek özelliklerinden dolayı da oldukça önemli bir yere sahiptir
(Genest ve Mackay, 1986b).
Herhangi sürekli rasgele değişken (𝑋, 𝑌) ikilisine ait ortak dağılım
fonksiyonu 𝐻 aşağıdaki biçimde yazılabilir (Sklar, 1959).
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𝐻(𝑥, 𝑦) = 𝐶{𝐹(𝑥), 𝐺(𝑦)}, 𝑥, 𝑦 ∈ ℝ

(6)

Burada, 𝐹(𝑥) ve 𝐺(𝑦) sürekli dağılımlar ve 𝐶: [0,1]2 → [0,1] olan
kapula fonksiyonudur. Eğer marjinal dağılımlar sürekli ise ilgili ortak
dağılımı tanımlayan tek bir kapula gösterimi vardır (Sklar, 1959).
Kapulanın üretici fonksiyonu olarak adlandırılan ϕ: [0,1] → [0, ∞]
fonksiyonu aşağıdaki özelliklere sahip bir fonksiyondur.
1. ϕ(1) = 0
2. ϕ(0) = ∞
3. ϕ′(t) < 0, 0 < 𝑡 < 1
4. ϕ′′(t) ≥ 0, 0 < 𝑡 < 1
ϕ fonksiyonunun tersi vardır ve ϕ⁻¹: [0, ∞] → [0,1] biçiminde
tanımlanır. ϕ−1 fonksiyonu, ϕ⁻¹(0) = 1 ve ϕ⁻¹(∞) = 0 özellikleri hariç,
ϕ fonksiyonu ile aynı özelliklere sahiptir. Buna göre, bir kapula eğer
aşağıdaki biçimde yazılabiliyorsa, Archimedean kapula olarak adlandırılır.
Üretici fonksiyon, Archimedean kapulayı tek olarak belirler.
𝐶(𝑥, 𝑦) = ϕ −1 {ϕ{𝐹(𝑥)} + ϕ{𝐺(𝑦)}}

(7)

Archimedean kapula, (𝜃) parametresi ile belirlenebilir. Kapula
parametresi en çok olabilirlik yöntemi ya da Kendall tau değerine dayanan
momentler yöntemi kullanılarak tahmin edilebilir. Bu yöntemlerin
performanslarının karşılaştırıldığında, iki yöntemin de performanslarının
hemen hemen benzer olduğu görülmüştür Topçu (2013). Kapula
parametresi ile Kendall tau arasındaki doğrudan ilişki, kapula
parametresinin tahminin elde edilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Bu ilişki
aşağıdaki eşitlikle ifade edilmiştir (Nelsen, 2006).
1

𝜏 = 4 ∬0 𝐶(𝑢, 𝑣)𝑑𝐶(𝑢, 𝑣) − 1

(8)

Tablo 1 ile çalışmada göz önüne alınan Archimedean kapulalar,
Gumbel (Gumbel, 1960), Clayton (Clayton, 1978), Frank (Frank, 1979)
and Guloksuz-Kumar (Guloksuz ve Kumar, 2009) ve bu kapula
fonksiyonları ile Kendall tau arasındaki ilişki verilmiştir.
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Tablo 1. Archimedean kapulalar ve Kendall’s
Kapula Fonskiyonu
Aile
𝑪(𝒖𝟏 , 𝒖𝟐 )

Paremetre
Uzayı

𝛕

𝜃≥1

(𝜃 − 1)⁄𝜃

𝜃>1

𝜃 ⁄(𝜃 + 2)

𝑒𝑥𝑝[−[(−𝑙𝑛𝑢1)𝜃 + (−𝑙𝑛𝑢2 )𝜃 ]1/𝜃 ]

Gumbel

−1/𝜃

((𝑢1 )−𝜃 + (𝑢2 )−𝜃 − 1)

Clayton

Frank

1
(1 − 𝑒 −𝜃 ) − (1 − 𝑒 −𝜃𝑢1 )(1 − 𝑒 −𝜃𝑢2 )
(− ) 𝑙𝑛 {
}
(1 − 𝑒 −𝜃 )
𝜃

GuloksuzKumar

1
1 − ( ) 𝑙𝑛[𝑒 𝜃(1−𝑢1 ) + 𝑒 𝜃(1−𝑢2 ) − 1]
𝜃

n

Ɵ tn
dt,
et−1

Dn (Ɵ) = Ɵn ∫0

4
1 − [1 − 𝐷1(𝜃)]
𝜃

𝜃𝜖(−∞, ∞)

1 − 𝑒 −𝜃 − 𝜃
4(
)+1
𝜃2

𝜃>0

n > 0, Debye fonksiyonu

İki boyutlu bir Archimedean kapula Kendall dağılımı olan, 𝐾𝜙 (𝑡) ile
tek olarak belirlenir (Genest and Rivest, 1993).
𝜙(𝑡)

𝐾𝜙 (𝑡) = 𝑡 − 𝜙′ (𝑡).

(9)

𝐾𝜙 (𝑡), Archimedean kapula fonksiyonun dağılım fonksiyonudur.
Tablo 2’de çalışmada kullanılan Archimedean kapula fonksiyonlarının,
üretici fonksiyonları ile dağılım fonksiyonları (𝐾𝜙 (𝑡) ) listelenmiştir.
Tablo 2. Archimedean kapulalar, üretici fonksiyonları ve kapulaların
dağılım fonksiyonları
Aile

Üretici
Fonksiyon

𝑲𝝓 (𝒕) = 𝒕 −

𝝓(𝒕)
𝝓′(𝒕)

𝝓(𝒕)
Gumbel

(−𝑙𝑛𝑡)𝜃

Clayton

𝑡 −𝜃 − 1

Frank

GuloksuzKumar

−𝑙𝑛

𝑡−
𝑡−

𝑒 −𝜃𝑡 − 1
𝑒 −𝜃 − 1

𝑙𝑛
𝑡−

𝑒 𝜃(1−𝑡) − 1

𝑡𝑙𝑛𝑡
𝜃

𝑡 𝜃+1 − 𝑡
𝜃

𝑒 −𝜃𝑡 − 1
𝑒 −𝜃 − 1 (𝑒 𝜃𝑡 − 1)
𝜃

𝑡−

𝑒 𝜃(1−𝑡) − 1
−𝜃𝑒 −𝜃(1−𝑡)

Çalışmada, (Genest and Rivest, 1993) önerdiği yöntem izlenerek, veriyi
modelleyebilecek uygun kapula fonksiyonunun seçimi için kapulanın
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teorik dağılım fonksiyonu olan 𝐾𝜙 (𝑡) ile veriden elde edilen ampirik
tahmini, 𝐾𝑛 (𝑡) , karşılaştırılmıştır.
n genişlik rasgele bir örneklemden, 𝐾𝑛 (𝑡) ile gösterilen ampirik dağılım
aşağıdaki şekilde elde edilir.
𝐾𝑛 (𝑡) =

#(𝑇𝑖 ≤𝑡)
𝑛+1

(10)

Burada 𝑇𝑖 ′ ler sözde gözlemlerdir ve aşağıdaki gibi elde edilir.
𝑇𝑖 = 𝐻𝑛 (𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 ) =

∑𝑛
𝑗=1 𝐼[{𝑋𝑗 ≤𝑋𝑖 &𝑌𝑗 ≤𝑌𝑖 }]
𝑛+1

, 𝑖 = 1,2, … 𝑛

(11)

Uygun kapula fonksiyonun seçimi için, yani 𝐾𝜙 (𝑡) ve 𝐾𝑛 (𝑡)
değerlerinin karşılaştırılması için (Frees ve Valdez, 1997) ile önerilen ölçü
(13) kullanılmıştır.
𝑀𝐷 = ∫[ 𝐾𝑛 (𝑡) − 𝐾𝜙 (𝑡)]2 𝑑𝐾𝑛 (𝑡)

(12)

Bu çalışmada, yarışan riskler arasındaki bağımlılığın Archimedean
kapula ile modellenebileceği varsayılmış ve bağımlılığı modelleyecek olan
Archimedean kapula fonksiyonun tahmini üzerinde çalışılmıştır. Bu
amaçla, iki boyutlu Archimedean kapula fonksiyonun parametrik olmayan
tahmininin elde edilmesi için (Genest ve Rivest, 1993) ‘in önerdiği
parametrik olmayan yöntem esas alınmıştır. Bu yöntemde iki boyutlu
rasgele değişkenin ortak dağılımının iki boyutlu Archimedean kapula
fonksiyonlarından seçtiği aday kapulalardan biriyle modellenebildiği
varsaymış ve örneklemden elde ettiği ampirik dağılımın aday kapulalardan
hangisine yakın olduğunu araştırmıştır. Veriden elde ettiği ampirik
dağılma en yakın olan aday kapula ile ortak dağılımı tahmin etmiştir. Bu
tahmin sürecinde, öncelikle marjinal dağılımların daha sonra da her aday
kapula için kapula parametresinin tahminine ihtiyaç vardır.  kapula
parametresi (birliktelik parametresi-association parameter) Kendall’ın
ilişki katsayısı kullanılarak momentler tahmin yöntemine göre tahmin
edilmiştir.
3. Uygulama
Aralık 1992 tarihinde, meme kanseri tanısı konmuş hastalara uygulanan
tedaviler süresince ve sonrasında tedavi etkinliğinin araştırılması amacıyla
hastaların durumunun izlendiği çok merkezli rasgele bir klinik deneme
başlatılmıştır. Bu amaçla, 320 hasta tamoxifen adlı ilaçla tedavi edilmeye
çalışılırken, diğer 320 hastaya da tamoxifen ve radyoterapi tedavisi
uygulanmıştır. Kombine tedavinin tek ilaçla tedaviye üstünlüğünün
belirlendiği bu çalışmada son kayıt 2002 yılının yazında tutulmuştur.
Çalışmanın detayları (Fyles vd., 2004) çalışmasında yer almaktadır.
Çalışmada meydana gelişi izlenmiş beş olay vardır. Bunlar, bölgesel nüks
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(local relaps), koltuk altı lenf nodu bölgesinde nüks (axillary relaps), uzak
organ yayılımı (distant relaps), ikinci bir kötü huylu tümörün meydana
gelmesi ve hastanın ölümüdür. Sözü edilen bu olayların her biri hasta için
birer ölüm riskidir. Bu beş olayın her birinden ilk olarak gerçekleşen zaman
sağkalım süresi olarak kaydedilmiştir. Örneğin, bir hastada ilk yılda
bölgesel nüks, ikinci yılda başka bir bölgesel nüks ve üçüncü yılda ise
koltuk altı lenf nodu bölgesinde nüks gerçekleşmiş olsun. Bu durumda,
ikinci bölgesel nüks kaydedilmemiş, sadece ilk nüks ve koltuk altı lenf
nodu bölgesindeki nüks gerçekleşene kadar geçen süre kaydedilmiş ve
veriler oluşturulmuş.
Çalışmada, klinik olarak aralarındaki ilişkinin varlığının anlamlı olması
nedeniyle uzak organ yayılım riski ve koltuk altı lenf nodu bölgesinde nüks
ortaya çıkması riski göz önüne alınmıştır. Çalışmada, uzak organ yayılım
riski ve koltuk altı lenf nodu bölgesinde nüks olayları arasındaki bağımlılık
her iki tedavi türüne göre kapula ile modellenmiştir. Uzak organ yayılım
riski ve koltuk altı lenf nodu bölgesinde nüks riskinin arasındaki
bağımlılığın modellenmesi için elde edilen sonuçlar tamoxifen ile tedavi
edilen grup için Tablo 1 ile özetlenmiştir.
Tablo 3. Tamoxifen tedavisi altındaki hasta grubu için uzak organ
yayılım riski ve koltukaltı lenf nodu bölgesinde nüks riski arasındaki
bağımlılık modelinin seçimi
Kn(z)

KC(z)

KG(z)

KF(z)

KGK(z)

[Kn(z)KC(z)]2

[Kn(z)KG(z)]2

[Kn(z)KF(z)]2

[Kn(z)KGK(z)]2

0.00001

0.026316

0.00002

0.00003

0.00009

0.07394

0.00069

0.00069

0.00069

0.00000

0.05001

0.078947

0.08456

0.07797

0.07845

0.12317

0.00003

0.00000

0.00000

0.00003

0.10001

0.236842

0.16746

0.14299

0.13136

0.17235

0.00481

0.00881

0.01113

0.01292

0.15001

0.302632

0.24811

0.20313

0.18193

0.22150

0.00297

0.00990

0.01457

0.01697

0.20001

0.315789

0.32606

0.26009

0.23205

0.27060

0.00011

0.00310

0.00701

0.00889

0.25001

0.315789

0.40096

0.31470

0.28208

0.31965

0.00725

0.00000

0.00114

0.00204

0.30001

0.342105

0.47251

0.36743

0.33208

0.36866

0.01701

0.00064

0.00010

0.00050

0.35001

0.368421

0.54044

0.41859

0.38208

0.41762

0.02959

0.00252

0.00019

0.00000

0.40001

0.434211

0.60449

0.46842

0.43208

0.46652

0.02899

0.00117

0.00000

0.00028

0.45001

0.473684

0.66444

0.51708

0.48208

0.51536

0.03639

0.00188

0.00007

0.00005

0.50001

0.513158

0.72007

0.56470

0.53208

0.56415

0.04281

0.00266

0.00036

0.00000

0.55001

0.552632

0.77120

0.61138

0.58208

0.61287

0.04777

0.00345

0.00087

0.00013

0.60001

0.605263

0.81762

0.65722

0.63208

0.66153

0.04510

0.00270

0.00072

0.00006

0.65001

0.657895

0.85917

0.70227

0.68208

0.71012

0.04051

0.00197

0.00059

0.00001

0.70001

0.723684

0.89567

0.74661

0.73208

0.75864

0.02958

0.00053

0.00007

0.00018

z
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0.75001

0.828947

0.92696

0.79028

0.78207

0.80708
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Şekil 1. Tamoxifen tedavisi altındaki hasta grubu için uzak organ yayılım
riski ve koltukaltı lenf nodu bölgesinde nüks riski arasındaki bağımlılık
modelinin seçimi
Tamoxifen tedavisi altındaki hasta grubu için, uzak bölge tutulum riski
ve ikinci bir tümör meydana gelme riski arasındaki bağımlılık modelininin
seçimi aday kapulaların birliktelik parametresinin tahmini en çok
olabilirlik yöntemi kullanılarak elde dilmiştir. Buna göre, kapula
parameterelerinin tahmin değerleri sırasıyla Gumbel, Clayton, Frank ve
Guloksuz-Kumar kapulalar için 5.3575, 1.4272, 31.1792 ve 25.6261
olarak bulunmuştur. İlgili yöntem izlenerek elde edilen sonuçlar Tablo 3
ve Şekil 1 ile özetlenmiştir. Buna göre, uzak bölge tutulum riski ve ikinci
bir tümör meydana gelme riski arasındaki bağımlılık yapısını en iyi
modelleyen kapula Frank kapuladır. Buna göre, tamoxifen ile tedavi
edilen hastalar için uzak organ yayılım riski ve koltuk altı lenf nodu
bölgesinde nüks meydana gelme riski arasındaki bağımlılık kuyruklarda
zayıf, dağılım ortasında güçlüdür. Ayrıca, söz konusu iki risk için için
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Kendall’ın ilişki katsayısı 0.8515 olarak bulunması da bu iki riskin güçlü
pozitif bağımlılığa sahip olduğunu göstermektedir.
4. Sonuç
Çalışmada, biyoistatistik, güvenilirlik analizi, finans gibi birçok alanda
uygulamaları bulunan yarışan risklerin olduğu durumlar incelenmiştir.
Yarışan riskleri teorisi, canlı bir organizmanın ya da bir sistemin
başarısızlığına neden olan iki veya daha fazla riskin var olduğu durumlarla
ilgilenir. Bu riskler başarısızlık ortaya çıkmadan önce birer risk iken
başarısızlık ortaya çıktıktan sonra başarısızlığın nedeni olarak
adlandırılmaktadır. Bir anlamda bu riskler neden olmak için yarışmaktadır.
Yarışan riskler analizinde genel yaklaşım bu risklerin birbirlerinden
bağımsız olduğunu varsayarak ilgili fonksiyonların elde edilmesidir. Fakat
risklerin birbirlerini etkiledikleri durumlarda bu yaklaşım gerçekçi
olmamaktadır. Bu nedenle bu risklerin arasındaki ilişki yapısının ortaya
konması önemli olmaktadır. Çalışmada söz konusu risklerin birbirinden
bağımsız olmadığı durumlarda aralarındaki bağımlılık yapısının
Archimedean kapula fonksiyonları modellenebilirliği tartışılmıştır.
Yarışan risklerin varlığındaki çoğu çalışmalarda, özellikle başarısızlık
ölüm ise, tek bir riskten dolayı ortaya çıkan başarısızlık
gözlenebilmektedir. Ortaya çıkması gözlenen başarısızlığa neden olan
riskin meydana geliş süresi 𝑇 = 𝑚𝑖𝑛(𝑇1 , 𝑇2 , … , 𝑇𝑘 ) olarak ifade edilir.
Böylece, ortaya çıkması süresi en kısa olan risk gözlenir. Bu durumda
rasgele değişkenin çok boyutlu bir rasgele değişken vektörü olabileceği
göz önüne alındığında, tüm risklere ait başarısızlık sürelerinin gözlenebilir
rasgele değişkenler olmadığı ortaya çıkmaktadır. Değişkenler arasındaki
bu yapıya örtük (latent) yapı adı verilmektedir. Çalışmada, bu yapıya sahip
değişkenlere ait ortak dağılımın yani riskler arasındaki bağımlılık yapısının
nasıl belirlenebileceği araştırılmıştır.
Riskler arasındaki bağımlılık yapısını daha detaylı bir biçimde ortaya
koyabilecek bir araç olarak kapula fonksiyonları seçilmiştir. Özellikle
finans alanında çok yaygın olarak kullanılan kapula fonksiyonları
günümüzde yaygın olarak başka alanlarda da kullanılmaya başlanmıştır.
Bioistatistik, güvenilirlik gibi alanlarında daha çok karşılaşılan sağkalım
tipi verilerin modellenmesi ve matematiksel özellikleri nedeniyle önemli
bir yere sahip olan Archimedean kapula sınıfıyla çalışmak tercih edilmiştir.
Risklerin arasındaki bağımlılık yapısının çalışmada göz önüne alınan
Archimedean kapulalar ile modellendiği varsayılmış ve uygun kapula
fonksiyonun seçimi (Genest ve Rivest, 1993) tarafından önerilen yöntem
kullanılarak yapılmıştır
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Bağımlı yarışan risklerin varlığında örtük başarısızlık sürelerine ait
ortak dağılımın belirlenmesi diğer bir ifadeyle riskler arasındaki bağımlılık
yapısının belirlenmesi bir takım varsayımlar yapmadan mümkün
olmamaktadır. Çalışmada gözlemlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda
bağımlılık yapısının belirlenmesine çalışılmıştır.
Kapula teorisinin henüz gelişmekte olan bir alan olması çalışmanın
devamı için bir takım düşünceler ortaya çıkmasına olanak tanımıştır.
Çalışmada, gelişmekte olan bu alanın yarışan riskler teorisinde
bağımlılığın modellenmesi için, uygulanabilirliği ve geliştirilebilirliği
tartışılmıştır.
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1. Giriş
Fisher bilgi matrisi, örneklemin parametre tahminlerinin asimptotik
kesinliklerinin değerlendirilmesi, istatistiksel testlerde test istatistiklerinin
veya asimptotik dağılımların hesaplanması, deneysel tasarımlarda model
sonrası seçim çıkarım sonuçlarının veya optimallik kriterlerinin
değerlendirilmesi gibi durumlarda kullanılan istatistiki bir niceliktir.
Fujita vd.(2022), karar verme modellerinde Fisher bilgilerinin nasıl
hesaplanacağını ve Fisher bilgisinin istatistikteki önemini açıklamak için
maksimum olabilirlik tahmincisinin asimptotik etkinliğini açıklamışlardır.
Delattre ve Kuhn(2019), gözlemlenen Fisher bilgi matrisine dayalı diğer
yaklaşımların aksine, log-olasılığın sadece birinci türevleri kullanılarak
gizli değişken modelinde Fisher bilgi matrisini tahmin etmek için yeni bir
yaklaşım önermişlerdir. Ayrıca doğrusal olmayan karışık etkiler
modellerinde tahmin algoritmasının özelliklerini araştırarak mevcut diğer
yöntemlerle performanslarını karşılaştırmışlardır. Klein ve Melard(1995),
bazı modeller için Fisher bilgi matrisinin asimptotik veya tam olarak
hesaplanmasındaki karmaşıklıktan kurtulmak için, doğru ve kullanılabilir
birkaç yeni yöntem geliştirip karşılaştırmışlardır. Spall(2005), bilgi matrisi
ile ilgili bazı temel ilkeleri gözden geçirerek, bilgi matrisini hesaplamak
için yeniden örneklemeye dayalı bir yöntemi bazı yeni teorilerle birlikte
sunmuş ve bazı sayısal sonuçlar elde etmiştir. Cavanaugh ve
Shumway(1996), durum-uzay modeli parametreleri için beklenen Fisher
bilgi matrisini hesaplamak için genel bir özyinelemeli algoritma
sunmuşlardır. Karakida vd.(2020), geniş bir derin sinir ağları sınıfı
arasında evrensel olan yeni Fisher bilgi matrisi istatistiklerini ortaya
koymuşlardır. Lei vd.(2010), olağan ölçüm dönüştürme yerine, çevrimiçi
durum tahminlerini kullanarak yaklaşık olarak değerlendirilebilen Fisher
bilgi matrisine dayalı, eşdeğer bir doğrusal dinamiğin genel bir doğrusal
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olmayan formdan yeniden oluşturulabileceğini, dolayısıyla standart
Kalman filtresinin teorik olarak uygulanabileceğini göstermişlerdir.
Parametre tahmininde, belirli bir olasılık dağılımından gelen örnek
verisinden parametre hakkında bilgi elde edilmeye çalışılır. Bir veri
örneğinin, bilinmeyen parametre hakkında ne kadar bilgi sağlayabileceğini
ölçen çeşitli bilgi ölçümleri tanımlanmıştır. Bu çalışmada, bilginin
ölçülmesinde kullanılan, bu bilgi ile tahmin edicilerin varyanslarının
sınırlarını bulmak için kullanılabilen, büyük bir örneklemden elde edilen
bir tahmin edicinin örnekleme dağılımını yaklaşık olarak tahmin etmek
için hesaplanan ve ayrıca büyük örneklemler için yaklaşık bir güven aralığı
elde etmede kullanılan bilinmeyen tek parametre için Fisher bilgisi ve
bilinmeyen birden fazla parametre için Fisher bilgi matrisi olarak
adlandırılan bilgi ölçümü incelenecektir. Fisher bilgi matrisinin
hesaplanması, incelenen modelde gizil değişkenlerin fazla olması ve
gözlemlenemeyen değişkenlerin varlığı nedeniyle zorlaşabilir. Yine de
analitik olarak değerlendirilemediğinde gözlemlenen Fisher bilgi matrisine
yaklaşmak için birkaç yöntem önerilmiştir. Bu yüzden birçok uygulama
alanında kullanılır.
2. Fisher Bilgi Matrisi
Bir olay düşük bir olasılığa sahip ise bu olayın meydana gelebilmesi
için olay hakkında çok fazla bilgiye sahip olmamız gerekir. 𝑋~𝑓(𝑥; 𝜃)
rassal değişkeni için 𝜃, parametrenin gerçek bir değeri ise log-olabilirlik
fonksiyonunun türevinin sıfıra yaklaşması gerekir. Bu durum maksimum
olabilirlik tahmininin temel kuralıdır. Log-olabilirlik fonksiyonu
ℓ(𝑥; 𝜃) = 𝑙𝑜𝑔𝑓(𝑥; 𝜃)
olarak tanımlansın ve log-olabilirlik fonksiyonunun birinci türevi
𝜕
𝑓 ′ (𝑥; 𝜃)
ℓ (𝑥; 𝜃) =
𝑙𝑜𝑔𝑓(𝑥; 𝜃) =
𝜕𝜃
𝑓(𝑥; 𝜃)
′

ile tanımlanır. Burada 𝑓 ′ (𝑥; 𝜃), 𝜃’ya göre 𝑓(𝑥; 𝜃)’nın türevidir. Buna göre
log-olasılık fonksiyonunun maksimum bir değerinin olması için,
ℓ′ (𝑥; 𝜃)’nın sıfıra yaklaşması gerekir. Fakat bu durumda birinci türev
rassal değişken 𝜃 hakkında yeteri kadar bilgi vermez. Başka bir ifadeyle,
|ℓ′ (𝑥; 𝜃)| ya da [ℓ′ (𝑥; 𝜃)]2 büyük ise rassal değişken 𝜃 hakkında yeterli
bilgi sağlayabilir. Bu nedenle 𝑋 tarafından sağlanan bilgi miktarını ölçmek
için log-olasılık fonksiyonun birinci türevinin karesi kullanılabilir. Ancak,
𝑋 rassal değişken olduğundan 𝑋’in beklenen değerinin de göz önüne
alınması gerekir.
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Tanım 2.1. 𝑋 rassal değişkeni için Fisher bilgisi aşağıdaki gibi
tanımlanır.
𝐼(𝜃) = 𝐸𝜃 {[ℓ′ (𝑋; 𝜃)]2 } = ∫[ℓ′ (𝑥; 𝜃)]2 𝑓(𝑥; 𝜃)𝑑𝑥

(1)

Ayrıca
𝑔(𝜃; 𝑥) = ∇𝜃 𝑙𝑛𝑓(𝑥; 𝜃)
Fisher puanı kullanılarak Fisher bilgi matrisi;
𝐹 = 𝔼𝑥 [𝑔(𝜃; 𝑥)𝑔(𝜃, 𝑥)𝑇
şeklinde tanımlanır.
Türev ve integralin derecesi değiştirilebilir olduğundan
∫ 𝑓 ′ (𝑥; 𝜃)𝑑𝑥 =

𝜕
∫ 𝑓(𝑥; 𝜃)𝑑𝑥 = 0
𝜕𝜃

eşitliği yazılabilir ve bu eşitliğin her iki tarafı 𝜃’ya göre türevlenirse
∫ 𝑓 ′′ (𝑥; 𝜃)𝑑𝑥 =

𝜕2
∫ 𝑓(𝑥; 𝜃)𝑑𝑥 = 0
𝜕𝜃 2

eşitliği elde edilir. Ayrıca (1) eşitliği
𝐸𝜃 [ℓ′ (𝑋; 𝜃)] = ∫ ℓ′ (𝑥; 𝜃)𝑓(𝑥; 𝜃)𝑑𝑥
=∫

𝑓 ′ (𝑥; 𝜃)
𝑓(𝑥; 𝜃)𝑑𝑥 = ∫ 𝑓 ′ (𝑥; 𝜃)𝑑𝑥 = 0
𝑓(𝑥; 𝜃)

şeklinde elde edilir. Son eşitlik yardımıyla Fisher bilgisi
𝐼(𝜃) = 𝑉𝑎𝑟𝜃 [ℓ′ (𝑋; 𝜃)]

(2)

ile tanımlanabilir. Ayrıca dikkat edilirse,
ℓ′′ (𝑥; 𝜃) =

𝜕 𝑓 ′ (𝑥; 𝜃)
𝑓 ′′ (𝑥; 𝜃)𝑓(𝑥; 𝜃) − [𝑓 ′ (𝑥; 𝜃)]2 𝑓 ′′ (𝑥; 𝜃)
[
]=
=
− [ℓ′ (𝑥; 𝜃)]2
[𝑓(𝑥; 𝜃)]2
𝜕𝜃 𝑓(𝑥; 𝜃)
𝑓(𝑥; 𝜃)

olduğundan,
𝐸𝜃 [ℓ′′ (𝑥; 𝜃)] = ∫ [

𝑓 ′′ (𝑥; 𝜃)
− [ℓ′ (𝑥; 𝜃)]2 ] 𝑓(𝑥; 𝜃)𝑑𝑥 = ∫ 𝑓 ′′ (𝑥; 𝜃)𝑑𝑥 − 𝐸𝜃 {[ℓ′ (𝑋; 𝜃)]2 } = −𝐼(𝜃)
𝑓(𝑥; 𝜃)

sonucuna varılır. Dolayısıyla Fisher bilgisini hesaplamak için
𝜕2

𝐼(𝜃) = −𝐸𝜃 [ℓ′′ (𝑥; 𝜃)] = − ∫ [𝜕𝜃2 𝑙𝑜𝑔𝑓(𝑥; 𝜃)] 𝑓(𝑥; 𝜃)𝑑𝑥

(3)

eşitliği tanımlanabilir. Özetle, Fisher bilgisini hesaplamak için üç farklı
yöntem kullanılabilir. Literatürde yer alan birçok problemde (3) ile verilen
yöntemin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.
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Örnek 2.1. 𝑋, Bernoulli dağılımına sahip rassal bir değişken ve 𝜃 ise
bilinmeyen parametre olsun.
𝑋’in kütle fonksiyonu
𝑓(𝑥; 𝜃) = 𝜃 𝑥 (1 − 𝜃)1−𝑥

𝑥 = 1 𝑦𝑎 𝑑𝑎 𝑥 = 0 𝑖ç𝑖𝑛

olmak üzere; 𝑋’in Fisher bilgisi 𝐼(𝜃) aşağıdaki şekilde belirlenir.
Bernoulli dağılımına ait log-olabilirlik fonksiyonu
ℓ(𝑥; 𝜃) = 𝑙𝑜𝑔𝑓(𝑥; 𝜃) = 𝑥𝑙𝑜𝑔𝜃 + (1 − 𝑥)log(1 − 𝜃)
ve Fisher puanları
𝑥

1−𝑥

ℓ′ (𝑥; 𝜃) = 𝜃 − 1−𝜃

𝑥

1−𝑥

ve ℓ′′ (𝑥; 𝜃) = − 𝜃2 − (1−𝜃)2

olduğundan, Fisher bilgisi
𝐼(𝑥; 𝜃) = −𝐸[ℓ′′ (𝑥; 𝜃)] =

𝐸(𝑋) 1 − 𝐸(𝑋) 1
1
1
+
= +
=
(1 − 𝜃)2 𝜃 1 − 𝜃 𝜃(1 − 𝜃)
𝜃2

olarak bulunur. Burada 𝐸(𝑋) = 𝜃’dır.
Örnek 2.2. 𝑋 normal dağılıma sahip (𝑋~𝑁(𝜇, 𝜎 2 )) ve 𝜇 bilinmeyen,
𝜎 değerinin ise bilindiği varsayılsın. 𝑋’de Fisher bilgisi 𝐼(𝜇) değeri
aşağıdaki gibi elde edilir.
2

−∞ < 𝑥 < ∞ için, normal dağılıma ait log-olabilirlik fonksiyonu
(𝑥 − 𝜇)2
1
ℓ(𝑥; 𝜇) = 𝑙𝑜𝑔𝑓(𝑥; 𝜇) = − log(2π𝜎 2 ) −
2
2𝜎 2
ve Fisher puanları
𝑥−𝜇
1
𝑣𝑒 ℓ′′ (𝑥; 𝜇) = − 2
2
𝜎
𝜎
elde edilir ve Fisher bilgisi ise,
ℓ′ (𝑥; 𝜇) =

𝐼(𝜇) = −𝐸[ℓ′′ (𝑥; 𝜇)] =

1
𝜎2

şeklinde elde edilir.
Örnek 2.3. 𝑋 normal dağılıma sahip (𝑋~𝑁(𝜇, 𝜎 2 )), 𝜇 ve 𝜎 2 değerinin
bilinmediği varsayılsın. Her iki parametresi de bilinmeyen normal dağılım
için Fisher bilgi matrisi
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−1
−1
(𝑥 − 𝜇)
𝜕 2 𝑓(𝜃; 𝑿)
2
𝜎
𝜎4
𝐹 = −𝐸 (
) = −𝐸 [
]
−1
1
1
𝜕𝜃𝑖 𝜕𝜃𝑗
2
(𝑥 − 𝜇)
− (𝑥 − 𝜇)
𝜎4
2𝜎 4 𝜎 6
1
1
(𝑥 − 𝜇)
2
𝜎
𝜎4
=𝐸[
]
1
1
1
2
(𝑥
−
𝜇)
−
+
(𝑥
−
𝜇)
𝜎4
2𝜎 4 𝜎 6
=[

1
𝜎2

0

0

1 ]
2𝜎 4

olarak kolaylıkla bulunabilir.
Örnek 2.4. 𝑋, log-normal dağılıma sahip ((𝑋; 𝜃)~𝑙𝑜𝑔𝑁(𝜇, 𝜎 2 )) ve
parametrelerinin her ikisinin de bilinmediği varsayılsın. Log-normal
dağılım için Fisher bilgi matrisi aşağıda verilmiştir.
−1
𝜕 2 𝑙𝑜𝑔𝑓(𝜃; 𝑿)
𝜎2
𝐹 = −𝐸 (
) = −𝐸 [
−2
𝜕𝜃𝑖 𝜕𝜃𝑗
(𝑙𝑛𝑥 − 𝜇)
𝜎3

=[

1
𝜎2

0

−2
(𝑙𝑛𝑥 − 𝜇)
𝜎3
]
1
3
2
−
(𝑙𝑛𝑥
−
𝜇)
𝜎2 𝜎4

0

2]
𝜎2

2.1. Örneklem için Fisher Bilgi Matrisi
𝑋1 , … , 𝑋𝑛 ler bağımsız ve 𝑓(𝑥; 𝜃) olasılık (ya da yoğunluk)
fonksiyonuna sahip bir kitle dağılımından seçilmiş rassal örneklem olsun.
Burada 𝜃 parametre değeri bilinmiyor iken 𝑋1 , … , 𝑋𝑛 rassal örneklemin
Fisher bilgi miktarını elde edelim.
𝑋1 , … , 𝑋𝑛 rassal değişkenlerinin ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu
𝑛

𝑓𝑛 (𝒙; 𝜃) = ∏ 𝑓(𝑥𝑖 ; 𝜃)
𝑖=1

ile gösterilebilir. Buradan ortak olasılık fonksiyonunun log-olabilirlik
fonksiyonu
𝑛

𝑛

ℓ𝑛 (𝒙; 𝜃) = 𝑙𝑜𝑔𝑓𝑛 (𝒙; 𝜃) = ∑ 𝑙𝑜𝑔𝑓(𝑥𝑖 ; 𝜃) = ∑ ℓ(𝑥𝑖 ; 𝜃)
𝑖=1
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𝑖=1

ve birinci türevi
ℓ𝑛 ′ (𝒙; 𝜃) =

𝑓𝑛 ′ (𝒙;𝜃)
𝑓𝑛 (𝒙;𝜃)

(4)

olduğundan 𝐼𝑛 (𝜃) Fisher bilgisi aşağıdaki gibi tanımlanır.
𝐼𝑛 (𝜃) = 𝐸𝜃 {[ℓ𝑛 ′ (𝑿; 𝜃)]2 } = ∫ … ∫[ℓ𝑛 ′ (𝑿; 𝜃)]2 𝑓𝑛 (𝒙; 𝜃)𝑑𝑥1 … 𝑑𝑥𝑛
Elde edilen Fisher bilgisi n-boyutlu integrale sahiptir. Ayrıca burada türev
ve integralin derecelerini değiştirdiğimizde aşağıdaki ifadeleri elde ederiz.
∫ 𝑓𝑛 ′ (𝒙; 𝜃)𝑑𝑥 =

𝜕
∫ 𝑓𝑛 (𝒙; 𝜃)𝑑𝑥 = 0
𝜕𝜃

ve bu eşitliğin her iki tarafı 𝜃’ya göre türevlenirse
𝜕2
∫ 𝑓𝑛 (𝒙; 𝜃)𝑑𝑥 = 2 ∫ 𝑓𝑛 (𝒙; 𝜃)𝑑𝑥 = 0
𝜕𝜃
′′

elde edilir. Böylece
𝐸𝜃 [ℓ𝑛 ′ (𝑿; 𝜃)] = ∫ ℓ𝑛 ′ (𝒙; 𝜃)𝑓𝑛 (𝒙; 𝜃)𝑑𝒙 = ∫
′

𝑓𝑛 ′ (𝒙;𝜃)
𝑓 (𝒙; 𝜃)𝑑𝒙
𝑓𝑛 (𝒙;𝜃) 𝑛

=

∫ 𝑓𝑛 (𝒙; 𝜃)𝑑𝒙 = 0

(5)

eşitliği yazılabilir. 𝑋1 , … , 𝑋𝑛 rassal örneklem için Fisher bilgisi
𝐼𝑛 (𝜃) = 𝑉𝑎𝑟𝜃 [ℓ𝑛 ′ (𝑿; 𝜃)]
eşitliği ile veya
𝐼𝑛 (𝜃) = −𝐸𝜃 [ℓ𝑛 ′′ (𝑿; 𝜃)]
eşitliği ile tanımlanabilir.
ℓ𝑛 (𝒙; 𝜃) tanımından,
𝑛
′′

ℓ𝑛 (𝒙; 𝜃) = ∑ ℓ′′ (𝑥𝑖 ; 𝜃)
𝑖=1

şeklinde yazılır. Buradan Fisher bilgisi,
𝑛
′′

𝐼𝑛 (𝜃) = −𝐸𝜃 [ℓ𝑛 (𝑿; 𝜃)] =

𝑛

−𝐸𝜃 [∑ ℓ′′ (𝑋𝑖 ; 𝜃)]
𝑖=1

= − ∑ 𝐸𝜃 [ℓ′′ (𝑋𝑖 ; 𝜃)] = 𝑛𝐼(𝜃)
𝑖=1

şeklinde hesaplanır. Bir başka ifadeyle, 𝑛 büyüklüğündeki rassal bir
örneklemdeki Fisher bilgisi, tek bir gözlemdeki Fisher bilgisinin basit bir
şekilde 𝑛 katıdır.
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Örnek 2.5. 𝜃 parametresi bilinmeyen 𝑛 gözlemden oluşan bir Bernoulli
dağılımından bağımsız rassal değişkenler 𝑋1 , … , 𝑋𝑛 olsun. O zaman Fisher
bilgi miktarı 𝐼𝑛 (𝜃) bu örneklem için
𝑛
𝐼𝑛 (𝜃) = 𝑛𝐼(𝜃) =
𝜃(1 − 𝜃)
olarak elde edilir.
Örnek 2.6. 𝑋1 , … , 𝑋𝑛 ler ortalaması bilinmeyen ve varyansı bilinen
𝑁(𝜇, 𝜎 2 ) normal dağılımdan seçilmiş bağımsız rassal değişkenler olsun. O
zaman Fisher bilgisi aşağıdaki gibi hesaplanır.
𝑛
𝐼𝑛 (𝜇) = 𝑛𝐼(𝜇) = 2
𝜎
3. Cramer-Rao Alt Sınırı ve Maksimum Olabilirlik Tahmin
Edicisinin Asimptotik Dağılımı
𝑓(𝑥; 𝜃) dağılımından elde edilen rassal örneklem 𝑋1 , … , 𝑋𝑛 olsun. 𝜃
parametre tahmin edicisinin varyansı için alt sınırın Fisher bilgisi
kullanılarak nasıl belirlenebildiğini bu bölümde inceleyeceğiz.
𝜃̂ = 𝑟(𝑋1 , … , 𝑋𝑛 ) = 𝑟(𝑿), 𝜃’nın keyfi bir tahmini olsun. 𝐸𝜃 (𝜃̂) = 𝑚(𝜃)
ve 𝜃̂’nın varyansı sonlu olsun. Rassal değişken ℓ𝑛 ′ (𝑿; 𝜃), (4) ile verilen
eşitlikteki gibi tanımlansın ve (5) ile verilen eşitlikteki gibi
𝐸𝜃 [ℓ𝑛 ′ (𝑿; 𝜃)] = 0 olsun. Buradan, 𝜃̂ ve ℓ𝑛 ′ (𝑿; 𝜃) arasındaki kovaryans
𝐶𝑜𝑣𝜃 [ 𝜃̂, ℓ𝑛 ′ (𝑿; 𝜃)] = 𝐸𝜃 {[𝜃̂ − 𝐸𝜃 (𝜃̂)][ℓ𝑛 ′ (𝑿; 𝜃) − 𝐸𝜃 (ℓ𝑛 ′ (𝑿; 𝜃))]}
= 𝐸𝜃 {[𝑟(𝑿) − 𝑚(𝜃)]ℓ𝑛 ′ (𝑿; 𝜃)}
= 𝐸𝜃 [𝑟(𝑿)ℓ𝑛 ′ (𝑿; 𝜃)] − 𝑚(𝜃)𝐸𝜃 [ℓ𝑛 ′ (𝑿; 𝜃)]
= 𝐸𝜃 [𝑟(𝑿)𝑙𝑛 ′ (𝑿; 𝜃)]
= ∫ … … ∫ 𝑟(𝒙)ℓ𝑛 ′ (𝒙; 𝜃) 𝑓𝑛 (𝒙; 𝜃)𝑑𝑥1 … 𝑑𝑥𝑛
= ∫ … … ∫ 𝑟(𝒙)𝑓𝑛 ′ (𝒙; 𝜃) 𝑑𝑥1 … 𝑑𝑥𝑛
=

𝜕
∫ … … ∫ 𝑟(𝒙) 𝑓𝑛 (𝒙; 𝜃)𝑑𝑥1 … 𝑑𝑥𝑛
𝜕𝜃

𝜕
= 𝜕𝜃 𝐸𝜃 [𝜃̂] = 𝑚′ (𝜃)

(6)

Cauchy-Schwartz eşitsizliği ve 𝐼𝑛 (𝜃)’nın tanımından,
2
{𝐶𝑜𝑣𝜃 [ 𝜃̂, ℓ𝑛 ′ (𝑋; 𝜃)]} ≤ 𝑉𝑎𝑟𝜃 [𝜃̂]𝑉𝑎𝑟𝜃 [ℓ𝑛 ′ (𝑋; 𝜃)] = 𝑉𝑎𝑟𝜃 [𝜃̂]𝐼𝑛 (𝜃)
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elde edilir ve yani,
[𝑚′ (𝜃)]2 ≤ 𝑉𝑎𝑟𝜃 [𝜃̂]𝐼𝑛 (𝜃) = 𝑛𝐼(𝜃)𝑉𝑎𝑟𝜃 [𝜃̂]
Sonuç olarak, bir 𝜃̂ keyfi tahmininin varyansının alt sınırını aşağıdaki gibi
elde edilir.
′

[𝑚 (𝜃)]
𝑉𝑎𝑟[𝜃̂] ≥ 𝑛𝐼(𝜃)

2

(7)

(7) eşitsizliğine bilgi eşitsizliği ya da Cramer-Rao eşitsizliği denir. 𝐼(𝜃) ile
gösterilen bilgi eşitsizliği arttıkça tahmin edicinin varyansı azalacağından
tahmin edicinin geçerliliği artar. Yanlılığı azalır.
𝜃̂ yansız tahmin edici ise o zaman 𝑚(𝜃) = 𝐸𝜃 (𝜃̂) = 𝜃 ve 𝑚′ (𝜃) =
1’dir. Bu sonuçla, bilgi eşitsizliğini kullanarak 𝜃̂ yansız tahmin edicisi için
1
𝑉𝑎𝑟𝜃 [𝜃̂] ≥
elde edilir. Eşitsizliğin sağ tarafı Cramer-Rao alt sınırı
𝑛𝐼(𝜃)

olarak adlandırılır. Bazı şartlar altında 𝑛 boyutlu özdeş ve bağımsız
dağılıma uyan 𝜃 parametresinin diğer yansız tahmin edicisi Cramer-Rao
alt sınırından daha küçük varyansa sahip değildir.
Örnek 3.1. 𝑁(𝜇, 𝜃) normal dağılımdan alınan rassal örneklem
𝑋1 , … , 𝑋𝑛 ve 𝜇 bilinen, 𝜃 bilinmeyen parametreler olmak üzere herhangi
bir tahmin edici için varyansın alt sınırı ile 𝑆 2 örneklem varyansını
karşılaştıralım.
Olasılık fonksiyonu aşağıdaki gibi verilsin.
(𝑥 − 𝜇)2
𝑓(𝑥; 𝜃) =
𝑒𝑥𝑝 {−
}
2𝜃
√2𝜋𝜃
1

O zaman,
(𝑥 − 𝜇)2 1
1
− 𝑙𝑜𝑔2𝜋 − 𝑙𝑜𝑔𝜃
2𝜃
2
2
olup, buradan birinci ve ikinci mertebeden türevleri
ℓ(𝑥; 𝜃) = −

ℓ′ (𝑥; 𝜃) =

(𝑥 − 𝜇)2
1
−
2
2𝜃
2𝜃

ve
(𝑥 − 𝜇)2
1
+ 2
3
𝜃
2𝜃
şeklinde yazılır. Böylece Fisher bilgisi
ℓ′′ (𝑥; 𝜃) = −
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𝐼(𝜃) = −𝐸[ℓ′′ (𝑋; 𝜃)] = −𝐸 [−

(𝑋 − 𝜇)2
1
1
+ 2] = 2
3
𝜃
2𝜃
2𝜃

ve örnek için Fisher bilgisi
𝐼𝑛 (𝜃) = 𝑛𝐼(𝜃) =

𝑛
2𝜃 2

olarak elde edilir. Sonuç olarak, Cramer-Rao alt sınırı
edilir. Örneklem varyansı ise aşağıdaki gibi tanımlanır.

2𝜃2
𝑛

olarak elde

𝑛

1
𝑆 =
∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2
𝑛−1
2

𝑖=1

(𝑛−1)𝑆 2

2
Ayrıca
~𝜒𝑛−1
’dir. Ki-kare dağılımının varyansı, 2.serbestlik
𝜃
derecesi=2(𝑛 − 1) olduğundan

(𝑛 − 1)2
𝑛−1 2
𝑆 )=
𝑉𝑎𝑟(𝑆 2 ) = 2(𝑛 − 1)
𝜃
𝜃2
Bulunur. Sonuç olarak,
𝑉𝑎𝑟 (

𝑉𝑎𝑟(𝑆 2 ) =

2𝜃 2
2𝜃 2
>
𝑛−1
𝑛

elde edilir. Yani, 𝑆 2 tahmin edicisinin varyansı Cramer-Rao alt sınırından
büyük olduğu görülmektedir.
𝜃’nın maksimum olabilirlik tahmin edicisi (MLE) 𝜃̂’nın asimptotik
dağılımını inceleyelim. 𝜃’nın gerçek değeri 𝜃0 olsun. Burada örneklem
büyüklüğü 𝑛’nin çok büyük, ML tahmin edicisi 𝜃̂’nın dağılımının ise
yaklaşık olarak 𝜃0 ortalama ve 1⁄[𝑛𝐼(𝜃0 )] varyans ile normal olduğunu
göstermemiz gerekmektedir. Bu sadece sınırlı bir sonuç olduğu için,
örneklem büyüklüğü sonsuza yaklaşırken, MLE asimptotik olarak
yansızdır ve sınırlı normal dağılımın varyansı yerine MLE’nin asimptotik
varyansı tercih edilir. Daha spesifik olarak aşağıdaki teoremin verilmesi
uygundur.
Teorem 3.1. 𝜃 bilinmeyen parametre, 𝑋1 , … , 𝑋𝑛 ise 𝑓(𝑥; 𝜃)
dağılımından alınan 𝑛-boyutlu rassal bir örneklem olsun. Varsayalım ki,
𝜃’nın gerçek değeri 𝜃0 olsun ve 𝜃’nın MLE’si ise 𝜃̂ olsun. O zaman
√𝑛𝐼(𝜃0 )(𝜃̂ − 𝜃0 )’ın olasılık dağılımı normal dağılımdır. Diğer bir
ifadeyle, 𝜃̂’nın asimptotik dağılımı
𝑁 (𝜃0 ,

1
)
𝑛𝐼(𝜃0 )
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dır.
İspat: Bknz. (Songfeng Zheng, ders notu)
Yukarıdaki teorem bize, MLE’nin asimptotik varyansının Cramer-Rao
alt sınırını başarabildiği için en çok olabilirlik tahmin edicisinin asimptotik
optimalliğini gösterir. Bu nedenle MLE sıklıkla ve özellikle büyük
örneklemler için kullanılır.
Örnek 3.1. Olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi verilen [0,1]
aralığında tanımlı özdeş ve bağımsız dağılıma uyan rassal değişkenler
𝑋1 , … , 𝑋𝑛 olsun.
𝑓 (𝑥; 𝛼) =

Γ(2𝛼)
[𝑥(1 − 𝑥)]𝛼−1
Γ(𝛼)2

Burada, 𝛼 > 0 dır (Örneklemden tahmin edilen parametredir).
1
1
Gösterilebilir ki, 𝐸(𝑋) = 2 ve 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 4(2𝛼+1) dir. Bu durumda
MLE’nin asimptotik varyansını
hesaplayalım. İlk olarak,

elde

etmeye

çalışalım.

𝐼(𝛼)’yı

𝑙𝑜𝑔𝑓(𝑥; 𝛼) = 𝑙𝑜𝑔Γ(2𝛼) − 2𝑙𝑜𝑔Γ(𝛼) + (𝛼 − 1)𝑙𝑜𝑔[𝑥(1 − 𝑥)]

log-olabilirlik fonksiyonlarından Fisher puanlarını elde edelim;
𝜕𝑙𝑜𝑔𝑓(𝑥; 𝛼) 2Γ ′ (2𝛼) 2Γ ′ (𝛼)
=
−
+ 𝑙𝑜𝑔[𝑥(1 − 𝑥)]
𝜕𝛼
Γ(2𝛼)
Γ(𝛼)

ve
𝜕 2 𝑙𝑜𝑔𝑓(𝑥; 𝛼) 2Γ ′′ (2𝛼)2Γ(2𝛼) − 2Γ ′ (2𝛼)2Γ ′ (2𝛼) 2Γ ′′ (𝛼)Γ(𝛼) − 2Γ ′ (𝛼)2Γ ′ (𝛼)
=
−
𝜕𝛼 2
Γ(2𝛼)2
Γ(𝛼)2
=

4Γ ′′ (2𝛼)Γ(2𝛼) − (2Γ ′ (2𝛼))2 2Γ ′′ (𝛼)Γ(𝛼) − (2Γ ′ (𝛼))2
−
Γ(2𝛼)2
Γ(𝛼)2

Bu sonuçla,
2

𝐼(𝛼) = −𝐸 (

𝜕 2 𝑙𝑜𝑔𝑓(𝑥; 𝛼)
2Γ ′′ (𝛼)Γ(𝛼) − 2(Γ ′ (𝛼))
4Γ ′′ (2𝛼)Γ(2𝛼) − (2Γ ′ (2𝛼))2
−
)=
2
2
𝜕𝛼
Γ (𝛼)
Γ 2 (2𝛼)

Buradan, MLE’nin asimptotik varyansı

1
’dır.
𝑛𝐼(𝛼)

Örnek 3.2. Ekonomik çalışmalarda sıklıkla kullanılan Pareto dağılımı
kuyruktan yavaşça ayrılan bir olasılık fonksiyonu olarak modellenir ve
olasılık fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanır;
𝑓(𝑥; 𝑥0 , 𝜃) = 𝜃𝑥0𝜃 𝑥 −𝜃−1 ,

𝑥 ≥ 𝑥0 , 𝜃 > 1

Varsayalım ki, 𝑥0 > 0 ve 𝑋1 , … , 𝑋𝑛 özdeş ve bağımsız dağılsın. MLE’nin
asimptotik dağılımını elde edelim.
97

1
𝜃̂𝑀𝐿𝐸 ’nin asimptotik dağılımı 𝑁 (𝜃, 𝑛𝐼(𝜃)) olsun. 𝐼(𝜃)’yı hesaplayalım. İlk

olarak,
𝑙𝑜𝑔𝑓(𝑥; 𝜃) = 𝑙𝑜𝑔𝜃 + 𝜃𝑙𝑜𝑔𝑥0 − (𝜃 + 1)𝑙𝑜𝑔𝑥
log-olabilirlik fonksiyonunu ve log-olabilirlik fonksiyonu yardımıyla
Fisher puanları sırasıyla;
𝜕𝑙𝑜𝑔𝑓(𝑥; 𝜃) 1
= + 𝑙𝑜𝑔𝑥0 − 𝑙𝑜𝑔𝑥
𝜕𝜃
𝜃
ve
𝜕 2 𝑙𝑜𝑔𝑓(𝑥; 𝜃)
1
=− 2
2
𝜕𝜃
𝜃
elde edilir. Buradan,
𝐼(𝜃) = −𝐸 [

𝜕 2 𝑙𝑜𝑔𝑓(𝑥; 𝜃)
1
]= 2
2
𝜕𝜃
𝜃

eşitliği yazılabilir. Sonuç olarak, MLE’nin asimptotik dağılımı
𝑁 (𝜃,

1
𝜃2
) = 𝑁 (𝜃, )
𝑛𝐼(𝜃)
𝑛

olarak elde edilir.
Örnek 3.3. 𝑁(𝜇, 𝜎 2 ) normal dağılımdan alınan rassal örneklem
𝑋1 , … , 𝑋𝑛 ve 𝜇 ve 𝜎 2 bilinmeyen parametreler olmak üzere her iki
parametre için de Cramer-Rao alt sınırı (CRLB) aşağıdaki gibi elde edilir.
Örnek 2.3.’de normal dağılım için Fisher bilgi matrisi elde edilmişti.
1
Buradaki bilgiler ışığında 𝜇 için Fisher bilgisi 𝐼(𝜇) = 𝜎2 ve 𝜎 2 için de
1

Fisher bilgisi 𝐼(𝜎 2 ) = 2𝜎4 olarak hesaplanmıştı. 𝑛 gözlem için Fisher
bilgileri aşağıdaki gibi yazılabilir.
𝑛
𝐼𝑛 (𝜇) = 𝑛𝐼(𝜇) = 2
𝜎
ve
𝑛
𝐼𝑛 (𝜎 2 ) = 𝑛𝐼(𝜎 2 ) = 4
2𝜎
𝜇 için Cramer-Rao alt sınırı
için de alt sınır

2𝜎 4
𝑛

1
𝑛𝐼(𝜇)

=

𝜎2
𝑛

olarak elde edilir.
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şeklinde olup benzer mantıkla 𝜎 2

Örnek 3.4. 𝑋, log-normal dağılıma sahip (𝑙𝑜𝑔𝑁(𝜇, 𝜎 2 )) ve her iki
parametresinin de bilinmediği varsayılsın. Bilinmeyen parametreler için
Cramer-Rao alt sınırı aşağıdaki gibi belirlenir.
Örnek 2.4’de log-normal dağılım için elde edilen Fisher bilgi matrisi
yardımıyla bilinmeyen parametreler için Cramer-Rao alt sınırı
şeklindedir.

𝜎2
𝑛

ve

𝜎2
2𝑛

4. Yaklaşık Güven Aralığı
Büyük örneklem teorisinin sonucuna göre, √𝑛𝐼(𝜃0 )(𝜃̂ − 𝜃0 )’nın
dağılımı yaklaşık olarak standard normal dağılımdır. 𝜃’nın gerçek değeri
𝜃0 bilinmediği için, 𝐼(𝜃0 )’ı tahmin etmek için tahmini 𝜃̂ değerini
kullanacağız. Standard normal dağılım 0 noktasında simetrik olduğu için,
𝑃(−𝑧(1 − 𝛼 ⁄2) ≤ √𝑛𝐼(𝜃̂)(𝜃̂ − 𝜃0 ) ≤ 𝑧(1 − 𝛼 ⁄2)) ≈ 1 − 𝛼
şeklinde elde edilir. Eşitsizliklerin değiştirilmesiyle
1

𝜃̂ − 𝑧(1 − 𝛼 ⁄2)

≤ 𝜃0 ≤ 𝜃̂ + 𝑧(1 − 𝛼 ⁄2)

√𝑛𝐼(𝜃̂)

1
√𝑛𝐼(𝜃̂)

yaklaşık olarak %100(1 − 𝛼) güven aralığı elde edilir.
Örnek 4.1. Ortalaması 𝜆 > 0 olan bir Poisson dağılımından rassal
örneklem 𝑋1 , … , 𝑋𝑛 olsun. 𝜆’nın MLE’si 𝜆̂ = 𝑥̅ dir. Poisson dağılımından
elde edilen bağımsız poisson rassal değişkenlerin toplamı 𝑛𝜆̂ = ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 ,
𝑛𝜆 ortalamasına sahip Poisson dağılımına uyar. Bu sebeple 𝜆̂’nın örneklem
dağılımı bilinen 𝜆’nın gerçek değerine bağlıdır. 𝜆’nın tam güven aralığı bu
gerçek değer ve özel tablolar kullanılarak elde edilebilir.
Büyük örnekler için, güven aralıkları aşağıdaki gibi türetilebilir. İlk
olarak. 𝐼(𝜆) hesaplanmalıdır. 𝜆 parametresine sahip bir Poisson rassal
değişkenin olasılık kütle fonksiyonu
𝑓(𝑥; 𝜆) = 𝑒 −𝜆

𝜆𝑥
,
𝑥!

𝑥 = 0,1,2, … . . 𝑖ç𝑖𝑛

ve log-olasılık fonksiyonu
𝑙𝑜𝑔𝑓(𝑥; 𝜆) = 𝑥𝑙𝑜𝑔𝜆 − 𝜆 − 𝑙𝑜𝑔𝑥!
şeklinde elde edilir. Fisher puanları yardımıyla
𝜕2
𝑥
𝑙𝑜𝑔𝑓(𝑥; 𝜆) = − 2
2
𝜕𝜆
𝜆
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ve
𝑥
1
𝐼(𝜆) = −𝐸 [ 2 ] =
𝜆
𝜆
elde edilir. Bu sonuçla, 𝜆 için %100(1 − 𝛼) yaklaşık güven aralığı
𝑋̅
𝑋̅
[𝑋̅ − 𝑧(1 − 𝛼 ⁄2)√ , 𝑋̅ + 𝑧(1 − 𝛼 ⁄2)√ ]
𝑛
𝑛
şeklinde elde edilir. Asimptotik varyans aslında tam varyans olarak
adlandırılır. Güven aralığı ise sadece yaklaşık bir aralıktır ve örneklem
dağılımı yaklaşık olarak normaldir.
Örnek 4.2. Örnek 3.3.’de normal dağılımın bilinmeyen parametreleri için
Fisher bilgileri verilmişti. Bu bilgiler ışığında 𝜇 için %100(1 − 𝛼)
yaklaşık güven aralığı
𝜎
𝜎
, 𝑋̅ + 𝑧(1 − 𝛼 ⁄2) ]
[𝑋̅ − 𝑧(1 − 𝛼 ⁄2)
√𝑛
√𝑛
şeklinde elde edilir. Benzer şekilde 𝜎 2 için %100(1 − 𝛼) yaklaşık güven
aralığı aşağıdaki gibidir.
[𝜎̂ 2 − 𝑧(1 − 𝛼 ⁄2)

√2𝜎 2
√𝑛

, 𝜎̂ 2 + 𝑧(1 − 𝛼 ⁄2)

√2𝜎 2
√𝑛

]

Ayrıca log-normal dağılımın bilinmeyen parametrelerinin yaklaşık güven
𝜎
aralıkları 𝜇̂ aritmetik ortalaması için asimptotik standart sapma 𝑛 ve 𝜎̂ 2
√

varyansı için asimptotik standart sapma 𝜎/√2𝑛 dir.
5. Sonuç
Bir dağılım fonksiyonunun Fisher bilgi matrisi, herhangi bir istatistiksel
çıkarımda önemli bir rol oynar. Bu nedenle Fisher bilgi matrisinin
hesaplanması hem teorik hem de uygulama açısından oldukça önemlidir.
Tahmin edicilerin herhangi bir fonksiyonunun asimptotik varyansını
hesaplamak için ve karşılığında güven aralıkları oluşturmak için de
kullanılabilir.
Bu çalışmada parametre tahmininde büyük bir öneme sahip olan Fisher
bilgi matrisi hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Fisher bilgi matrisi
verilmeden önce Fisher puan ve Fisher bilgisi tanımlanmıştır. Bernoulli,
normal ve log-normal dağılımların Fisher bilgileri elde edilmiştir. Daha
sonra normal ve log-normal dağılımlar için Fisher bilgi matrisleri elde
edilmiştir. Son olarak bazı dağılımlar için Fisher bilgi matrisi kullanılarak
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Cramer-Rao alt sınırı ve yaklaşık güven aralıklarının nasıl elde edildiği
açıklanmıştır.
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