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ÖN SÖZ
"FEN VE MATEMATİK BİLİMLERİ" kitabı, doğa bilimleri ve
matematik alanında çalışan akademisyenler ve araştırmacılar için güncel
çalışmalara odaklanan disiplinler arası araştırmaları kapsamaktadır. Kitap,
okuyucuları doğa bilimleri ve matematikteki güncel konular hakkında
bilgilendirmek için bir kaynak niteliğindedir. Bu kitapta farklı alanlarda
çalışan akademisyenler çalışmalarını bilim camiası ile paylaşmaktadır.
Böylece, daha fazla araştırmacı bu çalışmalardan haberdar olacak ve
gelecekteki çalışmaları için bazı yeni fikirlere sahip olacaklardır. Seçilen
bölümler alanlarında uzman hakemler tarafından değerlendirilip
yayınlanmak üzere onaylanmıştır. Bu kitabın hazırlanmasına çalışmalarını
sunan yazarlar, hiçbir karşılık beklemeden çok değerli katkılarda
bulunmuşlardır. Yazarlara bu değerli katkılarından dolayı teşekkür ederim.
Ayrıca, kitabın bilim dünyasına kazandırılmasında maddi ve manevi tüm
imkânlarını kullanan IVPE Yayınevi'ne, değerli yöneticilerine ve kitabın
düzenlenmesini büyük bir sabır ve ustalıkla gerçekleştiren ekibe de
teşekkür ediyorum.

Doç. Dr. Mehtap DÜZ
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BÖLÜM I

BİTKİ GELİŞİMİNİ TEŞVİK EDEN
RHİZOBAKTERİLER: BİTKİ GELİŞİMİNDEKİ
MEKANİZMALARI
Prof. Dr. A. Cenap CEVHERİ
Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,
Şanlıurfa, Türkiye, e-mail: ccevheri@harran.edu.tr
Orcid No: 0000-0002-3759-4645
Prof. Dr. Çiğdem KÜÇÜK
Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji
Bölümü,Şanlıurfa, Türkiye, e-mail: ckucuk@harran.edu.tr
Orcid No: 0000-0001-5688-5440

1. Giriş
Kök bölgesi bakterileri olarak adlandırılan rizosfer bakterileri, geniş
ölçüde bitkilerle simbiyotik ilişkileri olan fakat toprak profiline katkıda
bulunmayan bakteriler olarak kategorize edilmiştir (Ahemad ve Kibret,
2014). Bunlar serbest yaşayan bakteriler olup, doğrudan kök yüzeyi ile
ilişkilidir veya endofitik bakteriler gibi köklerin içinde yaşamaktadır
(Kloepper ve Beauchamp, 1992). Bitki gelişmine yardımcı olan
rhizobakteriler, bitki gelişimini teşvik eden rizobakteriler (plant
growth-promoting rhizobacteria; PGPR) olarak adlandırılmıştır.
Rizobakteriler, kök tarafından salgılanan besinler için diğer
mikroorganizmalarla rekabet edebilmelerinden dolayı bulundukları
ortamda avantajlara sahiptirler (Kim ve ark., 2012). Ayrıca PGPR, bitki
büyümesini destekleyen güçlü bir etkileşim oluşturmak için arbusküler
mikorizal mantarlar (AMF) gibi diğer mikroorganizmalarla etkileşimde
karakteristik bir özelliğe sahiptir. Böylece dolaylı mekanizmalar
yoluyla bitkinin topraktaki besini kullanılabilirliğine de katkı
sağlamaktadır (Ghignone ve ark., 2012; Pii ve ark., 2015).
Ağır metal detoksifikasyonu (Barea ve ark., 2013a), pestisit
parçalanması/toleransı (Ahemad ve Kibret, 2014), tuzluluk toleransı
(Bashan ve ark., 2014) fitopatojenlerin ve zararlıların (Pii ve ark., 2015)
biyokontrolü, fitohormon (Barea ve ark., 2013b; Lugtenberg 2015;
Parray ve ark., 2013, 2015), siderofor (Bakker ve ark., 2013), 1aminosiklopropan-1-karboksilat, hidrojen siyonat (HCN), amonyak
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üretimi, nitrojenaz aktivitesi (Olivares ve ark., 2013; Barea ve
Richardson 2015) ve fosfat çözünürlüğü (Browne ve ark., 2013) gibi
bitki gelişiminde avantajlara sahip rhizobakteriler ile ilgili araştırmalar
devam etmektedir. Bu derlemede, bitki gelişimini olumlu yönde
etkilemek için rhizobakteriler tarafından kullanılan doğrudan ve dolaylı
stratejileri içeren mekanizmalar ve bitki için avantajlara sahip olan
rizosferik bakterilerle ilgili yapılmış araştırmalar özetlenmiştir.
2.

PGPR ve Bitki Toleransını Artırma Potansiyeli

Doğal bir ortamda, gelişmeyi arttırmak için PGPR tarafından yaygın
olarak kullanılan mekanizmaların çoğu stres koşulları altında hayatta
kalamama ve rekabet edememeleri nedeniyle bazı suşlar tarafından
kullanılamayabilir. Bununla birlikte, bazı PGPR suşları sadece stres
koşullarını tolere etmekle kalmaz, aynı zamanda stresli ortamlarda bitki
büyümesini destekleme yeteneğine de sahiptir (Glick, 2012; Kang ve
ark., 2010).
2.1 Ağır metal
Toprak ortamında ağır metallerin birikmesi ve bu metallerin hem
bitki gelişimini teşvik eden rizobakteri hem de bitkiler tarafından
alınmaları endişe yaratmaktadır. Metal ile kontamineli ortamda, bitki
büyümesini teşvik eden rizobakteriler, ağır metal iyonlarının bitki
tarafından alımını tolere etmek için metalleri hareketsiz hale
getirebildikleri, harekete geçirebildikleri veya dönüştürebildikleri
belirtilmiştir (Khan ve ark., 2009). Mikroorganizmalar bulundukları
ortamda, besin verimliliğinde rol oynar ve ağır metallerin bitkiler
üzerindeki zararlı etkilerini azaltabilir. Rizosferik mikroorganizmaların
bazıları, organik ve inorganik kirleticileri; buharlaşma, dönüşüm,
rizodegradasyon, metal kompleksi ve enzimatik detoksifikasyon gibi
çeşitli özellikleri yoluyla doğrudan parçalayabilir (Tangahu ve ark.,
2011; Pavel ve ark., 2013). Ayrıca, bazı PGPR bitkideki etilen
seviyelerini düşürme potansiyeline sahiptir ve bu da bitki büyümesinde
artışa neden olur. Bu durum, bitkilerdeki etilen için rizobakteriler
tarafından üretilen biyosentetik ön madde olan ACC'yi amonyak ve αketobutirata hidrolize eden ACC deaminaz ile ilişkilidir (Ullah ve ark.,
2015a). PGPR, ağır metal hareketliliğini etkileyerek; asitleştirme, fosfat
çözünürlüğü ve redoks değişiklikleri yoluyla bitkilerin fitoekstraksiyon
kabiliyetini arttırır (Ullah ve ark., 2015b). Birçok PGPR,
fitoremediasyonda kullanılabilecek adaylar olarak belirlenmiştir
(Glick, 2012). Jing ve ark. (2014) tarafından yapılan bir çalışmada ise;
Enterobacter sp. 192 ve Klebsiella sp., suşları izole edilmiş ve daha
sonra izole edilen suşlar, ağır metal birikimi için Brassica napus L. ile
aşılama yapılmıştır. Suşlar sadece Brassica napus L.'nin gelişimini
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iyileştirmekle kalmamış, aynı zamanda Cd, Pb ve Zn'nun biyolojik
birikimine neden olmuştur. Pseudomonas putida KT244'e ekspre edilen
Schizosaccharomyces pombe'nin fitoşelat sentaz (PCS) genlerinin
klonlanması yoluyla geliştirilen bir rekombinant suş olan KT2440spPCS, ağır metallerin fitoremediasyonu arttırmıştır (Yong ve ark.,
2014). Rekombinant suş KT2440-spPCS; Hg, Cd ve Ag'e karşı
dirençliliği arttırmıştır, bu da ağır metallerin fitoremediasyonunda
artışa yol açmıştır. Ayrıca bu suş, buğdayın çimlenme ve gelişiminde
de olumlu etki göstermiştir
Bazı PGPR, ağır metallerin mobilizasyonu, çözündürülmesi ve
kompleksleştirilmesinde zorunlu bir rol oynayan glukonik, oksalik ve
sitrik asitler gibi organik asitler üretir (Rajkumar ve ark., 2012; Ullah
ve ark., 2015a,b). Biyosürfektantlar; PGPR bakterileri tarafından
salınan
metabolitler
olup,
metallerin
hareketliliğine
ve
fitoremediasyona katkıda bulunmuşlardır (Rajkumar ve ark., 2012;
Ting,
2015).
Mikroorganizmalar,
metal
translokasyonunu
biyometilleme yoluyla aktive edebilir ve bu da uçuculuğa neden
olabilir. PGPR’nin bazısı; Pb, Hg, Se, As, Tn ve Sn'nin metilasyonuna
aracılık edebilir. Bu bakteriler bir metil grubunu metallere
dönüştürebilir (Bolan ve ark., 2014). PGPR’nin birçoğu, HCN,
pirolnitrin, fenazinler, 2,4-diasetilfloroglusinol, tensin ve viskozinamid
gibi antimikrobiyal metabolitler üreterek biyokontrol etmenleri olarak
işlev görür (Ahemad ve Kibret 2014). Genel olarak, bu PGPR
bakterileri bitki-toprak kimyasını düzenler ve bu da fitoremediasyon
sürecine yol açar.
2.2Tuzluluk
Toprak tuzluluğu, özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde tarımsal
ürünler için önemli sınırlayıcı faktörlerdendir. Yang ve ark. (2009)
yaptıkları bir araştırmada, Achromobacter piechaudii'nin yüksek
tuzluluk altında gelişen domates fidelerine uygulanmasıyla fidelerde
etilen içeriğinin azaldığını bildirmişler ve bu çalışmanın sonucu
bakteriyel ACC deaminazın işlevsel olduğunu göstermiştir. ACC üreten
A.piechaudii, yüksek tuz varlığında domates fidelerinin gelişimini
yaklaşık % 66 oranında artırmıştır.
Jha ve Subramanian (2014) ise, tuza duyarlı çeltik çeşidi GJ17'de
kökle ilişkili iki bakteri Pseudomonas pseudoalcaligenes ve Bacillus
pumilus'un etkisini tuzlu koşullarda incelemişlerdir. Araştırıcılar,
PGPR'nin tuzlu topraklarda gelişen tuza duyarlı GJ17 çeşidinde lipit
peroksidasyon ve süperoksit dismutaz aktivitesini modüle edebileceğini
göstermişlerdir. Bu araştırma sonucu, çeltiklerin (Oryza sativa)
bakterilerle aşılanmasının, bitki hücre zarı indeksini ve hücre ölümünü
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azaltarak, sonuçta reaktif oksijen türleri yoluyla bitkinin tuza
toleransını artırabildiğini doğrulamıştır. Stres koşulları altında, bitki
gelişimi besin dengesizliklerinden etkilenir. Örneğin, tuzlu koşullarda,
yüksek bir sodyum seviyesi diğer besinlerin alımını bozmakla kalmaz,
aynı zamanda spesifik iyon toksisitesine de neden olmaktadır (Ashraf
ve Harris, 2013). Bazı PGPR suşları, bitkileri tuzlu toprak ortamında
yüksek Na konsantrasyonlarının zararlı etkilerinden de korumuştur
(Suarez ve ark., 2015; Younesi ve Moradi, 2014). Birçok araştırmacı,
rizobakterilerin; sera ve tarla koşullarında tuzluluk düzeyinin bitki
gelişimi üzerindeki olumsuz etkisini hafiflettiğini tespit etmişlerdir
(Lugtenberg ve Kamilova, 2009; Küçük ve ark., 2012; Nia ve ark.,
2012).
Tuzluluk stresi altında yapılan çalışmaların çoğunda kullanılan
yaygın hipotezlerden biri, PGPR'nin ACC deaminaz aktiviteleri ile
etilen seviyelerinin düşürülmesidir. Hem kontrollü hem de doğal
ortamlarda yapılan çalışmalar, ACC deaminaz içeren PGPR ile
aşılamanın, kontrollere oranla bitki gelişimi ve verimini önemli ölçüde
arttırdığını göstermiştir. Yue ve ark. (2007) tarafından yapılan
araştırmada; ACC deaminaz içeren Klebsiella oxytoca (Rs-5) ile
aşılamanın N, P, K ve Ca gibi ana besin maddelerinin emilimini
arttırdığını ve tuz stresinin olumsuz etkilerini azaltarak bitki
büyümesini desteklediği gösterilmiştir. Egamberdiyeva (2007); üç
PGPR izolatı P.alcaligenes PsA15, Bacillus polymyxa BcP26 ve
Mycobacterium phlei MbP18’nin, kurak ve tuzlu topraklarda yüksek
sıcaklık ve yüksek tuz konsantrasyonlarını tolere edebildiğini ve
bitkilere tolerans sağladıklarını bildirmiştir. Yue ve ark. (2007) ise,
P.putida Rs 198 ile pamuğun aşılanmasının, tuzlu koşullarda gelişme
ve çimlenmesini arttırdığını göstermişlerdir. Benzer olarak, Upadhyay
ve ark. (2011) tarafından yapılan çalışmada; B.subtilis ve Arthrobacter
sp. ile aşılanan buğdayın kuru ağırlığı, toplam çözünür şeker ve prolin
içeriğinde artış ile toprak tuzluluğunun buğday gelişimi üzerindeki
olumsuz etkilerini hafifletebildiğini bildirmişlerdir. Nia ve ark. (2012)
ise, tuza toleranslı Azospirillum suşları ile aşılamanın, buğday
bitkilerinin tuzluluk toleransı ve verimliliğinin artmasına neden
olduğunu saptamışlardır.
2.3.Kuraklık
Kuraklık stresi, özellikle kurak ve yarı kurak alanlarda ürünlerin
büyümesini ve üretkenliğini sınırlar (Shanker ve ark., 2014). PGPR
olan Bacillus licheniformis K11 ile aşılamanın biberin kuraklık
toleransını arttırdığı bildirilmiştir (Lim ve ark., 1991). Bir başka PGPR
türü olan ve 1-aminosiklopropan-1-karboksilat (ACC) deaminaz üreten
4

Achromobacter piechaudii ARV8, biber (Capsicum annuum L.) ve
domates (Solanum lycopersicum L.) bitkilerinde uyarılmış sistemik
tolerans sağlamıştır (Kumar ve ark., 2018). Kuraklık dahil olmak üzere
stres koşulları altında, bitki hormonu etilen, kök ve sürgün büyümesinin
azalmasına neden olur (Glick ve ark., 2007). Rizobium bakterileri
kuraklık stresine karşı hassastır, bu da toprakta düşük su içeriği ile
karşılaşıldığında azot fiksasyonunda önemli bir azalmaya neden
olmaktadır. Kuraklık stresi altında, fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.)
Rhizobium tropici ve iki P.polymyxa suşu ile birlikte aşılanması, bitki
boyu, kuru ağırlık ve nodül sayısının artmasına neden olmuştur
(Figueirdo ve ark., 2011).
Marulun (Lactuca sativa L.) PGPR Pseudomonas mendocina ve
arbusküler mikorizal mantarlar (Glomus intraradices veya G. mosseae)
ile birlikte aşılanması, şiddetli kuraklık koşulları altında antioksidant
katalazı arttırmıştır, bu da oksidatif hasarı hafifletmek için
inokulantların kullanılabileceğini göstermiştir (Kohler ve ark., 2009).
PGPR suşları sadece tuzluluk stresi altında bitki büyümesini
iyileştirmek için değil, aynı zamanda ağır metaller, sel ve kuraklık stresi
altında bitki büyümesini ve gelişimini arttırmak için de olumlu etkiye
sahiptir (Glick ve ark., 2007). Sandhya ve ark., (2009) yaptıkları bir
çalışmada; ekzopolisakkarit üretme yeteneğine sahip rizobakterilerin
ayçiçeği bitkilerinde kuraklık direncini arttırmak için etkili bir şekilde
kullanılabileceğini göstermişlerdir. Figueiredo ve ark., (2016),
Paenibacillus polymyxa ve Rhizobium tropici ile birlikte aşılamanın, su
eksikliği olan bir ortamda fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) büyümesi,
azot içeriği ve nodulasyonu üzerindeki etkisini değerlendirmiştir.
Sonuçlar; birlikte aşılamanın, aşılanmamış kontrollere oranla kuraklık
stresi altında fasulye gelişimini, azot içeriğini ve nodülasyonu
arttırdığını göstermiştir.
PGPR sadece su stresi koşullarında etkili olmakla kalmamış, aynı
zamanda tuzluluk stresi altında bitki büyümesini arttırmaya yardımcı
olmuştur.
Rhizobakteriler;
fitohormonlar,
bakteriyel
ekzopolisakkaritler (EPS), şekerler, poliaminler ve amino asitler gibi
çok sayıda metabolit üretir (Ahemad ve Kibret, 2014). Ayrıca, spesifik
bir dizi uçucu organik bileşik (VOC), ısı şoku proteinleri (HSP'ler) ve
dehidrinler gibi proteinler kuraklık toleransının kazanılmasında önemli
rol oynamaktadır. Kuraklık stresine toleranslı PGPR'lerin çeşitliliği,
değerlendirilmesi, kurak alanlarda verimliliğin arttırılmasına yardımcı
olabilir (Figueiredo ve ark., 2016).
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3. PGPR'nin Etki Mekanizması
PGPR aracılığıyla bitki büyümesinin teşviği; rizosfer nişindeki tüm
mikrobiyal topluluk tarafından çeşitli maddelerin üretimi yoluyla
gerçekleşmektedir (Glick ve ark., 2007). Genel olarak PGPR, biyolojik
azot fiksasyonu, fosfat çözündürme ve siderofor tarafından demir alımı,
azot, fosfor ve uçucu mineraller gibi kaynak alımını kolaylaştırarak
veya oksinler, gibberellinler (GA'lar), sitokininler ve nitrik oksit (NO)
gibi bitki hormon seviyelerini düzenleyerek bitki büyümesini doğrudan
veya rizosfer rekabeti, uyarılmış sistemik direnç (ISR), jasmonik asit
(JA), kadaverin (Cad) gibi stresle ilişkili fitohormonlar, etilen
katabolizması ile ilgili enzim 1-aminosiklopropan-1-karboksilat (ACC)
deaminaz biyosentezi ile dolaylı olarak teşvik ederler. Araştırmalarda
kök kolonizasyonunda çeşitli biyokontrol mekanizmalarının, örneğin
antibiyoz (Ahemad ve kibret, 2014), besin maddeleri ve niş için
rekabetin de (Pii ve ark., 2015) gerekli olduğu açıklanmıştır.
Rhizobakteriler tarafından üretilen ekzopolisakkaritler ile biyofilm
oluşumu ve topraktaki Na+’u bağlayarak bitkinin Na+ alımının azaldığı,
bitki gelişiminin arttığı tespit edilmiştir (Kang ve ark., 2010; Kumar ve
ark., 2018).
3.1.Doğrudan Mekanizmalar
3.1.1.Besin Alımı
Topraktaki
besin
maddelerinin
bir
kısmı,
çevredeki
mikroorganizmalar tarafından karbon ve azot kaynakları olarak daha
fazla metabolize edilir ve mikroorganizma yönelimli bazı moleküller
daha sonra büyüme ve gelişme için bitkiler tarafından tekrar alınır
(Kang ve ark., 2010). Bazı PGPR’nin bitki gelişimine olan etkileri
Tablo 1’de verilmiştir.
3.1.2.Azot Fiksasyonu
Biyolojik azot fiksasyonunda (BNF), azot, nitrojenaz olarak bilinen
kompleks bir enzim sistemi kullanılarak azotu fikse eden
mikroorganizmalar ile amonyağa dönüştürülür (Glick 2012). Aslında,
BNF küresel olarak sabitlenmiş azotun yaklaşık üçte ikisini
oluşturmaktadır. Azot fikse eden organizmalar genellikle 2 kısımda
incelenmektedir; (a) Rhizobium grubu bakteriler ile simbiyotik ortaklık
kuran baklagil bitkileri (Khan ve ark., 2009; Zahran 2001) ve baklagil
olmayan ağaçlar ile ortaklık kuranlar (örnek, Frankia) (b)
siyanobakteriler (Anabaena, Nostoc), Azospirillum, Azotobacter,
Gluconacetobacter diazotrophicus ve Azoarcus gibi simbiyotik
olmayan (serbest yaşayan, endofitler) azot fiksasyonuna katkıda
bulunurlar (Bhattacharyya ve Jha 2012). Baklagil olmayan bitkilerde
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N2'yi fikse eden bitki büyümesini teşvik eden rizobakteri, konakçı
bitkilerle zorunlu olmayan bir etkileşim oluşturduğundan, diazotroplar
olarak da adlandırılır (Glick, 2012). Biyolojik azot fiksasyonunun çoğu,
tüm diazotroflarda bulunan nitrojenaz aktivitesi ile gerçekleştirilir
(Glick 2012). Rhizobium türlerinden başka Azospirillum türleri de azotu
fikse ederek bitkilere sunabilir (Wisiewski-Dye ve ark., 2015). Bununla
birlikte, genellikle, serbest yaşayan bakterilerin, bakteriyel olarak
ilişkili konakçı bitkiye gerekli olan azotun düşük miktarını sağladığı
düşünülmektedir. Azot fiksasyonu için gerekli olan nitrogenaz (nif)
genleri; yapısal genler, Fe proteininin aktivasyonunda yer alan genler,
demir molibden kofaktör biyosentezi, elektron bağışı ve enzim sentezi
ve fonksiyonu için gerekli olan düzenleyici genleri içerir (Bruto ve ark.,
2014). Diazotropik (azot fiksasyonlu) bakterilerde, nif genleri tipik
olarak 20-24 kb arasında bir kümede bulunur ve yedi operon 20 farklı
proteini kodlar (Glick, 2012).
3.1.3.Fosfat Çözündürme
Azottan sonra bitki gelişiminde en önemli ikinci besin olan fosfor
(P), hem organik hem de inorganik formlarda topraklarda bol miktarda
bulunur (Khan ve ark., 2009). Bitkiler için fosfor alımının düşük
olmasının nedeni; toprakta fosforun çoğunun çözünmez formlarda
bulunması ve bununla birlikte bitkilerin sadece iki çözünür formda
olanları; monobazik (H2PO4) ve diyabazik (H2PO4) iyonlarını
(Bhattacharyya ve Jha 2012) absorbe edebilmesidir. Ancak fosfatlı
gübrelerin uygulanması maliyetli olmakla birlikte, çevresel kirliliğe de
neden olmaktadır (Kang ve ark., 2010). Bu durum, fosfor bakımından
fakir topraklarda ürün gelişimi ve verimini iyileştirmek için fosforlu
gübrelere alternatif olacak, ekolojik olarak güvenli, ekonomik olarak
uygun seçenek aramaya yol açmıştır. Bu bağlamda, sıklıkla fosfat
çözücü mikroorganizmalar (PSM) olarak adlandırılan fosfat çözücü
aktiviteye sahip organizmalar, mevcut P formlarını sağlayabilir ve
dolayısıyla kimyasal fosfatlı gübrelere alternatif olabilir (Backer ve
ark., 2018; Barea ve Richardson, 2015).
Rizosferde yaşayan çeşitli fosfat çözücü bakteriler (PSB), umut
verici biyo-gübreler olarak kabul edilmiştir (Bhattacharyya ve Jha,
2012).
Azotobacter,
Bacillus,
Beijerinckia,
Burkholderia,
Enterobacter,
Erwinia,
Flavobacterium,
Microbacterium,
Pseudomonas, Rhizobium ve Serratia gibi bakteri türleri en önemli
fosfatı çözen bakteriler olarak bildirilmiştir (Bhattacharyya ve Jha,
2012). Rhizobakteriler, inorganik P kaynaklarını çözebilir ve
bitkilerinin büyümesini ve verimini artırabilir. Patates, domates,
buğday ve turp gibi çok sayıda tarımsal ürünle yakından ilişkili olan ve
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P çözebilen mikrobiyal türlere Azotobacter chrococoumum (Ahemad
ve Kibret, 2014), Bacillus circulans, Cladosporium herbarum (Singh
ve Kapoor 1999), Bradyrhizobim japonicum (Antoun ve ark., 1998),
Enterobacter agglomerans (Kim ve ark., 1998), Pseudomonas
chlororaphis, P.putida (Cattelan ve ark., 1999) ve Rhizobium
leguminosarum (Chabot ve ark., 1998) örnek olarak verilebilir.
3.1.4.Siderofor Üretimi
Demir, hemen hemen tüm yaşam formları için hayati bir besindir
(Ahemad ve Kibret, 2014). Aerobik ortamda demir esas olarak Fe+3
olarak bulunur ve çözünmeyen hidroksitler ve oksihidroksitler
oluşturur, böylece hem bitkiler hem de mikroorganizmalar için
genellikle kullanılamaz formlarda bulunur (Rajkumar ve ark., 2010).
Genel olarak bakteriler, siderofor olarak adlandırılan düşük
moleküler ağırlıklı demiri, şelatlarının salgılanmasıyla alırlar (Backer
ve ark., 2018). Sideroforların çoğu suda çözünür, hücre dışı sideroforlar
ve hücre içi sideroforlar olarak ayrılabilir.
Hem Gram negatif hem de Gram pozitif rizobakterilerde, bakteriyel
membranlar üzerindeki Fe+3-siderofor komplekslerindeki demir (Fe+3)
bakteriyal membranlarda Fe+2’e indirgenir. Bu indirgeme işlemi
sırasında, sideroforlar imha edilebilir veya geri dönüştürülebilir
(Rajkumar ve ark., 2010). Bu nedenle sideroforlar, demir sınırlı
koşullar altında minerallerden veya organik bileşiklerdeki demiri çözen
maddeler olarak işlev görürler (Indiragandhi ve ark., 2008). Sadece
demir değil, aynı zamanda sideroforlar; U ve Np gibi radyonükleotitler,
Al, Cd, Cu, Ga, In, Pb ve Zn gibi çevre açısından önemli diğer ağır
metallerle kararlı kompleksler oluşturur (Neubauer ve ark., 2000).
Sideroforun bir metale bağlanması, çözünür metal konsantrasyonunu
arttırmıştır (Rajkumar ve ark., 2010). Bu nedenle, bakteriyel
sideroforlar, toprakta yüksek miktarlardaki ağır metallerin bitkiler
üzerindeki stresini hafifletmeye yardımcı olur. Rhizobium meliloti'nin
farklı PGPR suşlarının demir stresi koşullarında sideroforlar (Arora ve
ark., 2001) ürettiği bildirilmiştir. Biyokontrol etmeni olan bazı bakteri
suşları tarafından ürettilen sideroforlar, bazı fitopatojenlerin ortamdaki
yeterli miktarda demiri
elde etmesini önleyebilmiş, çoğalma
yetenekleri sınırlanmıştır (Rajkumar ve ark., 2010).
3.1.5.Fitohormon Üretimi
PGPR tarafından üretilen IAA, gibberellik asit ve sitokininler gibi
farklı fitohormonlar ile kök yapısını değiştirebilir, bitki gelişimini
teşvik edebilir (Kloepper ve ark., 2007). Birkaç PGPR'nin yanı sıra bazı
patojenik, simbiyotik ve serbest yaşayan rizobakteriyel türlerin
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rizosferik toprakta IAA ve gibberellik asit ürettiği ve bu nedenle birçok
bitkide kök yüzey alanını ve kök sayısını arttırmada önemli roller
oynadığı bildirilmiştir (Spaepen ve Vanderleyden, 2011). Çeşitli
ürünlerin rizosferinden izole edilen mikroorganizmaların % 80'nin
ikincil metabolitler olarak oksinleri sentezleme ve salma yeteneğine
sahip olduğu saptanmıştır.
IAA rizobakteri-bitki etkileşimlerinde çok önemli bir rol oynamakta
olup; çeşitli mikroorganizmalarda gen ekspresyonunu etkileyen bir
sinyal molekül olarak ta işlev gördüğü açıklanmıştır (Spaepen ve
Vanderleyden, 2011). IAA’in; bitki hücre bölünmesini, yayılmasını
etkilediği, tohum ve yumru çimlenmesini uyardığı; ksilem ve kök
gelişimini arttırdığı; vejetatif büyüme süreçlerini kontrol ettiği; yanal
kök oluşumunu başlattığı; fotosentezi, pigment oluşumunu, çeşitli
metabolitlerin biyosentezini ve stresli koşullara karşı direnci etkilediği
rapor edilmiştir (Spaepen ve Vanderleyden, 2011).
Tablo 1. Bazı PGPR ve bitki gelişimi üzerindeki etkileri
Bitki

Bitki gelişimi
üzerindeki etkisi
Nodül
sayısı,
ağırlığı,
kök
gelişimi,
yeşil
aksam ağırlığında
artış

PGPR

R.tropici
A.brasilence
Phaseolus
vulgaris

Nodülasyonda
artış,
bitki
gelişimi,
besin
alımı,
tane
veriminde artış

Rhizobium
B.subtilis
B.megaterium

Zea mays

Pisum sativum

A.brasilence
B.japonicum
Bacillus sp.

Bitki gelişiminde
artış

P.aeruginosa

Siderofor, HCN,
amonyum üretimi

Rhizobium sp.

IAA,
siderofor,
HCN ve amonyum
üretimi ile bitki
gelişimini teşvik
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Kaynak
PerezMontano ve
ark. (2013)
Küçük
(2011)
Elkoca ve
ark. (2010)
PerezMontano ve
ark. (2013)

Ahemad ve
Kibret
(2014)
Ahemad ve
Kibret,
(2014)

Trifolium
subterranaeum

P.putida

Lycopersicum
esculentum

P.putida,
A.chroococcum,
A.lipoferum

Vicia sativa,
V.ervilia

Bacillus sp.

Yeşil aksam ve
kök
ağırlığında
artış
Potasyum içeriği,
antioksidant
aktivite, likopen
düzeyinde artış
Bitki
gelişimini
teşvik

Nadeem ve
ark. (2014)
Nadeem ve
ark. (2014)

Cevheri ve
Küçük
(2012).

Rizobakteriler tarafından üretilen IAA, bitki oksin havuzunu
değiştirerek bitkilerin fizyolojik süreçlerinde de rol oynamaktadır.
Ayrıca, bakteriyel IAA kök yüzey alanını ve uzunluğunu arttırarak,
bitkinin toprak besinlerine daha fazla erişmesini sağlamaktadır.
Rizobakteriyel IAA, bitki hücre duvarlarını gevşetir ve rizosfer
bakterilerinin büyümesini desteklemek için ek besin maddeleri
sağlayan, artan miktarda kök sızıntılarını sağlar (Glick, 2012). Böylece,
rizobakteriyel IAA, bitki-mikroorganizma etkileşimlerinde, hem
patogenez hem de fitostimülasyonda bir efektör molekül olarak
tanımlanmıştır (Spaepen ve Vanderleyden, 2011).
3.1.6.ACC Deaminaz Aktivitesi
1-aminosiklopropan-1-karboksilat (ACC) deaminaz enzimine sahip
bitki büyümesini teşvik eden rizobakteri, etilen seviyelerini düşürerek,
tuz toleransını indüklemekte ve bitkilerdeki kuraklık stresini azaltarak
bitki büyümesini ve gelişmesini kolaylaştırmıştır (Backer ve ark., 2018;
Zahir ve ark., 2008). ACC deaminaz aktivitesi sergileyen bakteri suşları
Acinetobacter,
Achromobacter,
Agrobacterium,
Alcaligenes,
Azospirillum, Bacillus, Burkholderia, Enterobacter, Pseudomonas,
Raltonia, Serratia ve Rhizobium olarak saptanmıştır (Backer ve ark.,
2018). Fitopatojenik mikroorganizmaların (virüs, mantar, bakteri vb.)
etkileri, yüksek tuz konsantrasyonu, ağır metal, radyasyon, aşırı
sıcaklık, poliaromatik hidrokarbonlardan kaynaklanan vb. stresin neden
olduğu etkilerin ACC deaminaz üretici bakteriler ile hafifletildiği
belirlenmiştir (Glick, 2012).
3.2.Dolaylı Mekanizmalar
Bitkilerde
hastalıkların
kontrolüne
mikroorganizmaların
uygulanması çevre dostu bir yaklaşımdır (Lugtenberg ve Kamilova,
2009). Rizobakteriler bitki büyümesini destekler, biyokontrol ajanları
olarak işlev görürler (Backer ve ark., 2018). Genel olarak, besin
maddeleri, niş, uyarılmış sistemik direnç ve antifungal metabolit
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üretimi için rekabet, PGPR'deki biyokontrol aktivitesinin başlıca
modlarıdır (Lugtenberg ve Kamilova, 2009). Birçok rizobakterinin
HCN, fenazinler, pirolnitrin, 2,4-diasetilfloroglusinol, pioluteorin,
viskozinamid ve tensin gibi antifungal metabolitler ürettiği
bildirilmiştir (Bhattacharyya ve Jha, 2012).
3.2.1.Besin ve Niş için rekabet
Kolonizasyon ve rizosfer niş için rekabet; PGPR tarafından demir
şelatlayıcı sideroforlar, antibiyotikler, uçucu bileşikler, litik enzimler ve
detoksifikasyon enzimlerin üretimi ile sağlanır (Figueiredo ve ark.,
2016). Demir, tüm canlı organizmalar için önemli bir gelişme
elementidir. Toprak habitatlarında ve bitki yüzeylerinde biyoyararlı
demirin azlığı rekabet yaratır (Lugtenberg ve Kamilova, 2009). Demir
sınırlayıcı koşullar altında, PGPR, rekabetçi bir şekilde demir iyonu
elde etmek için siderofor adı verilen düşük moleküler ağırlıklı bileşikler
üretir (Kloepper ve ark., 2009). Her ne kadar çeşitli bakteriyel
sideroforlar demiri ayırma yeteneklerinde farklılık gösterse de, genel
olarak, bu temel elementin alımı patojenik mantarlarda daha düşük
seviyededir, çünkü mantar sideroforları daha düşük afiniteye sahiptir
(Figueiredo ve ark., 2016). Siderofor sentezi üzerine pH, demir seviyesi
ve demir iyonlarının formu, diğer eser elementlerin varlığı ve yeterli
miktarda karbon, azot ve fosfor içeren çok sayıda çevresel faktör
etkileyebilir (Kumar ve ark., 2018).
3.2.2.Antibiosis
Bitki gelişimini teşvik eden rizobakterilerden; Bacillus,
Streptomyces ve Stenotrophomonas spp. tarafından üretilen oligomisin
A, kanosamin, zwittermicin A ve ksantobakin bitki patojenlerinin
kontrolünde etkili bulunmuştur (Kim ve ark., 1998). Antibiyotik
sentezi, hücrenin genel metabolik durumu ile ilişkilidir, bu da besin
varlığı, majör ve minör mineraller, karbon kaynağı ve tipi, pH, sıcaklık
gibi diğer çevresel faktörlerle belirlenir (Kumar ve ark., 2018). İz
elementler özellikle çinko (Zn) ve karbon kaynakları, bakterilerin
genetik stabilitesini/kararsızlığını ve ikincil metabolit üretme
yeteneklerini etkiler (Duffy ve Defago, 2000; 2004). Birçok suşun
sekonder antimikrobiyal metabolitler ürettiği ve üretilen metaboliti
etkileyen koşulların diğer metabolitlerin üretimini etkilemediği
bildirilmiştir (Kumar ve ark., 2020). Örneğin, P.fluorescens'te, karbon
kaynağı olarak glikoz varlığında DAPG'nin biyosentezi uyarılırken,
pyoluteorinin üretimi baskılanır. Bununla birlikte, ortamdaki glikoz
miktarı azaldıkça pyoluteorin, bu suş tarafından daha bol miktarda
üretilen antimikrobiyal bileşik haline gelmiştir (Duffy ve Defago 2004).
Biyotik koşulların antibiyotiklerin biyosentezinde önemli bir rol
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oynadığı yapılan çeşitli çalışmalarda da açıklanmıştır (Duffy ve Defago
2004).
3.2.3.Litik Enzim Üretimi
Çeşitli mikroorganizmalar ayrıca hücre duvarı hidrolazları üreterek
patojenleri baskılayan hiperparazitik aktivite sergiler (Figueiredo ve
ark., 2016). S.plymuthica C48 tarafından üretilen kitinazın B.cinerea'da
spor çimlenmesini ve çimlenme tüpü uzamasını inhibe ettiği
belirlenmiştir (Figueiredo ve ark., 2016). S.marcescens'in Sclerotium
rolfsii'ye karşı antagonistik aktivitesinin ve Paenibacillus sp. suş 300
ile Streptomyces sp. suş 385’in F.oxysporum sp. cucumerinum’un
gelişimini inhibisyonlarının; ürettikleri kitinaz aktivitelerinden
kaynaklandığı rapor edilmiştir. Ayrıca P.stutzeri tarafından salgılanan
kitinaz ve laminaraz ile F.solani’nin misellerinin parçalandığı Lim ve
ark. (1991) tarafından bildirilmiştir. S.sclerotiorum ve B.cinerea'nın
gelişmelerinin inhibisyonunda ise bitki gelişimini teşvik eden
rizobakteri olan S.plymutica IC14 tarafından salgılanan kitinaz ve
proteazın etkili olduğu, B.cepacia tarafından sentezlenen β-1,3
glukonazın R. solani, S. rolfsii, ve P.ultimum hücre duvarlarını
parçaladığı incelenmiştir (Figueiredo ve ark., 2016).
3.2.4.Bakteriyosinler
Mikrobiyal savunma sistemlerinde kullanılan diğer moleküller
bakteriyosinlerdir. Riley ve Wertz (2002) tarafından yapılan bir
incelemeye göre, bakteriyosinler geleneksel antibiyotiklerden bir
şekilde farklıdır: genellikle dar bir inhibisyon spektrumuna sahiptirler
ve sadece üretilen suş ile yakından ilişkili bakteriler için toksiktirler.
Hemen hemen tüm bakteriler en az bir bakteriyosin üretir ve Gramnegatif bakterilerden izole edilen birçok bakteriyosin, mevcut
bakteriyosinler arasında rekombinasyonla oluşturulmuş gibi
görünmektedir (Riley Wertz, 2002). E.coli tarafından üretilen Kolikin,
P.pyogenes suşundan piokinler, Enterobacter cloacae'den kloakin,
Serratia marcescens'ten marcescins ve B.megaterium'dan megacinler
gibi bakteriyosinler tanımlanmış (Cascales et al., 2007).
3.2.5.Virülans Faktörlerinin Detoksifikasyonu ve Degradasyonu
Biyolojik kontrolün bir başka mekanizması da patojenlerin virülans
faktörlerinin detoksifikasyonudur. Örneğin, bazı biyokontrol ajanları,
X.albilineans tarafından üretilen albicidin toksinini detoksifiye edebilir
(Kumar ve ark., 2018). Detoksifikasyon mekanizmaları, hem Klebsiella
oxytoca hem de A.denitrificans'taki toksini geri dönüşümlü olarak
bağlayan bir proteinin yanı sıra Pantoea dispersa'daki albüminidin
esteraz aracılı geri dönüşümsüz detoksifikasyonunu içerir. B.cepacia ve
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Ralstonia solanacearum suşları da dahil olmak üzere farklı
mikroorganizmalar, Fusarium sp. tarafından üretilen fitotoksin olan
fusarik asiti hidrolize etmişlerdir (Kumar ve ark., 2018). Patojen
toksinleri geniş spektrumlu olabilir; biyokontrol etmenlerinin savunma
mekanizması olarak bazı biyokontrol etmenler tarafından üretilen
antibiyotikleri detoksifiye edebilir ve rakip mikroorganizmaların
gelişimini inhibe edebilir (Kumar ve ark., 2018).
4.Sonuç
Kimyasal gübrelere ve pestisidlere karşı sürdürülebilir tarımda
önemli bir rol oynayan organik girdilerin ve mikrobiyal inokulantların
kullanımı son yıllarda önem kazanmıştır. Azospirillum, Azotobacter,
Bacillus, Burkholderia, Pseudomonas, Rhizobium ve Serratia gibi bazı
PGPR'ler büyük çapta ticarileştirilmesine rağmen; bununla birlikte
Azoarcus, Exiguobacterium, Methylobacterium, Paenibacillus ve
Pantoea gibi çok sayıda yeni PGPR, ticari olarak üretilemeyen fakat
önemli faaliyetlere sahip rizobakterilerdir. Bu rizobakteriler tarafından
üretilen bakteriyal sideroforlar ve antibiyotikler, bitki patojenlerini
baskılama kabiliyetleri ile agronomik açıdan oldukça önemlidir. Bu
PGPR’lerden geliştirilecek formulasyonlar, bitki hastalıklarının
azaltılmasında, ürün verimi ve üretiminde farklı etki mekanizmalarının
kombinasyonlarının uygulanması ile kimyasal gübreler yerine
kullanılabilir. Ayrıca, son yıllarda moleküler çalışmalar da kullanılan
yeni teknikler, yeterli biyoinformatik araçlarla birlikte, bitki-mikrop
etkileşimlerini anlamak için daha kapsamlı yaklaşımlar sağlayabilir.
Geleneksel yöntemlerle gübre olarak PGPR kullanımının etkinliğini
arttırmak için, kullanılacak nanokapsülleme teknolojisi, PGPR'yi
çevresel etkenlerden korumada çok yönlü bir araç olarak kullanılabilir,
gübre formülasyonunda hizmet ömrünü ve dağılımını arttırarak
PGPR'nin kontrollü salınmasına izin verebilir. Böylece, ekosisteme
verilen zararı azaltmak ve küresel mahsul talebini karşılamak için tarım
sektörüne nanoteknolojinin dahil edilmesi, PGPR’nin kullanımı ile
tarımsal ekosistemlerin istikrarını ve verimliliğini sağlayacak, böylece
bizi ideal bir tarım sistemine yönlendiren önemli süreçlere yardımcı
olabilecektir.
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1. Giriş
Bitkilerin veya bitki özütlerinin kullanımı çok eski zamanlardan beri
insan kültürünün bir parçası olmuştur. Pek çok farklı amaçla
kullanılabilen tıbbi bitki ve bitki özütlerinin ilaç olarak kullanımı
kapsamlı sağlık hizmetlerine ulaşımın zor olduğu gelişmekte olan
ülkelerde hala çok yaygındır (Owolarafe et al., 2020). İki milyara yakın
insanın sağlıkları konusunda yoğun olarak tıbbi bitkilerden
faydalandığı düşünülmektedir (Ribeiro et al., 2016). Tüketimlerinin
güvenliği için literatürde herhangi bir kanıt olmaksızın geleneksel
olarak tüm dünyada uzun yıllardan beri tüketilmiş olan şifalı bitkilerin,
sağlık için kullanımı, gelişmiş ülkelerde de besin takviyesi olarak
giderek artmaktadır.
Bir çoğu potansiyel olarak tehlikeli maddeler içerebilen tıbbi
bitkilerin olası toksisiteleri halk veya geleneksel tıbbın uygulayıcıları
tarafından bilinmemektedir (Rodrigues et al., 2011). Tıbbi bitkiler de
dahil olmak üzere bitkiler; doğada enfeksiyonlara, böceklere ve
otçullara karşı bir savunma görevi gören, ancak onlarla beslenen
insanları da etkileyen toksik maddeler sentezlerler (Teixeira et al.,
2003). Yapılan araştırmalar, gıda olarak veya geleneksel tıpta
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kullanılan birçok bitkinin toksik etkilere sahip olduğunu ortaya
çıkarmıştır (Owolarafe et al., 2020). Tıbbi bitkilerin toksisieleri
yetiştikleri toprak hava ve sudaki metal konsantrasyonlarına,
mevsimsel faktörlere, bitki türüne ve diğer çevresel faktörlere bağlı
olarak değişebilir (Begaa & Messaoudi, 2019). Bu bitkilerden elde
edilen ve görünüşte sadece faydalı özellikler sergileyen doğal özütlerin
bileşimi, mutajenik, teratojenik veya kanserojen aktivitelere sahip
kimyasal bileşenler içerebilir (Alves dos Santos et al., 2008). Tıbbi
bitkilerin faydalı etkileri genotoksik olmalarına kesin bir şekilde engel
değildir. Bunu en iyi sekilde Paracelsus “Her madde zehirdir, zehir
olmayan madde yoktur; zehir ile ilacı ayıran dozdur” diyerek
açıklamıştır. Prinsloo et al (2018) gıda ve tıbbi amaçlı kullanılan
bitkilerde bulunan pek çok faydalı kimyasalın aynı zamanda genotoksik
ve karsinojen özelliklere de sahip olduğunu bildirmiştir (Tablo 1.)
Tablo 1. Bitkilerde bulunan genotoksik ve karsinojen etkiye sahip
faydalı kimyasallar (Prinsloo et al., 2018).
Kimyasal Grubu

Bitki türü

Alkenilbenzenler

Baharatlar ve otlar

Aristolohik asit

Aristolochiaceae
Boraginaceae,
Compositeae,
Leguminoseae
Mentha pulegium,
Hedeoma pulegioides
Sikad cevizleri
(Cycadaceae)
Rubia tinctorum
Apiaceae, Rutaceae,
Fabaceae, Moraceae,
Asteraceae
Bir çok bitki
Euphorbiaceae

Pirolizidin
alkaloidleri
Monoterpenler
Sikasin
Kinonlar
Furanokumarinler
Seskiterpenoidler
Diterpenler

Phenolik bileşikler Yaygın

Kimyasal
Safrol, estragol, metileugenol,
miristikin, apiol, trans-anetol,
β-asaron, elimicin,
Aristolohik asit
Riddelliin, senecionin,
lasiokarpin, senkirkin,
monokrotalin
Thujone, pulegon
Sikasin
Lucidin
Psoralen ve türevleri
Ptaquilosid
Forbol esterleri
Tanik asit, elajik asit, gallik
asit, kuersetin,

2. Allium cepa kromozomal bozukluk testi
İlaçların sentezine yönelik yöntemlerin kapsamlı şekilde
geliştirilmesine rağmen, kimyasal sentez yoluyla elde edilmesi zor olan
bileşenleri sentezleyebilmesi nedeniyle, şifalı bitkiler hala yeni
moleküllerin en önemli kaynağını temsil etmektedir (Sponchiado et al.,
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2016). Bu yüzden tıbbi bitkilerin içeriklerinin genotoksisitelerinin
belirlenmesi hem sağlık hem de ekonomik açıdan önemlidir. Bu
bağlamda genotoksisite, genetik materyalin fiziksel, kimyasal veya
biyolojik ajanlarla zarar görmesine neden olma yeteneğidir; genetik
malzemeye verilen hasar sadece DNA'yı değil, aynı zamanda hücre
içindeki kromozomların işlevselliği ve davranışıyla ilgili tüm hücresel
bileşenleri de içerir (Mohamed et al., 2016). Genetik materyal, tek ya
da çift zincir kırıklarına DNA-DNA/DNA-protein çapraz bağlantılarına
yol açan zararlı fiziko-kimyasal maddelere bağlı olarak hasara
uğrayabilir. Genotoksisite testindeki en büyük zorluk, çok sayıda hasarı
veya genotoksik etkiye karşı genel bir hücresel yanıtı güvenilir ve
mantıklı bir şekilde tespit edebilen yöntemlerin geliştirilmesidir
(Abdelmigid, 2013).
Tıbbi bitkilerin genotoksik potonsiyelinin belirlemek için kullanılan
yöntemler genel olarak ilaçlar, gıda katkı maddeleri, endüstriyel
kimyasallar ve kirleticileri değerlendirmede kullanılan testlerle
aynıdırlar. Genotoksisite deneyleri, bir kimyasalın mutajenik ve
toksikolojik karakterizasyonunun değerlendirilmesi için, farklı
mekanizmalarla genetik materyale doğrudan veya dolaylı olarak zarar
veren bileşikleri saptamak için tasarlanmıştır (Repetto Jiménez &
Repetto Kuhn, 2009).
Sponchiado et al. (2016) tıbbi bitkilerin özütlerinin
genotoksisitelerinin belirlenmesinde Mitotik indeks testi, Allium cepa
kromozomal bozukluk testi, Salmonella/mikrozom veya bakteriyel ters
mutasyon deney (Ames) testi, E. coli WP2 ters çevirme testi,
VITOTOX testi, Umu-CA testi, SOS indükleme testi, Aspergillus
nidulans'ta Somatik ayrışmanın değerlendirilmesi testi, Saccharomyces
cerevisiae'de gen mutasyonu testi, Somatik mutasyonlar ve
rekombinasyon testi (SMART), Drosophilla melanogaster'da resesif
mutasyonların ölümcül X'e bağlı değerlendirilmesi testi, Halka X kaybı
testi, sperm başı anomalisi testi, micronükleus testi, tek zincirli DNA
kırılmaları (Comet-SCGE) testi, Apoptoz indükleme testi,
Hipoksantine guanin fosforibozil-transferaz (HGPRT) testi veya HPRT
gen mutasyon testi, Hücre çoğaltma dizini testi, Planlanmamış DNA
sentezi testi, Kardeş kromatid değişimi testi, Plazmid DNA kırılması
testi, İleri mutagenes testi ve Sitoplazmik küçük mutasyonların
indüksiyonu testi gibi çok sayıda yöntem olduğunu belirtmiştir.
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Genotoksisitenin belirlenmesinde birçok farklı yöntem olmasına
rağmen hala çeşitli sorunlar vardır. Bu sorunlardan belki de en önemlisi
doğal maddelerin potansiyel sitotoksisitesini ve genotoksisitesini in
vitro yöntemler kullanarak araştırmak için açıkça belirtilmiş
uluslararası kılavuzların eksikliğidir (Esteves-Pedro et al., 2001). Her
ülke, bu bitkilerin kullanım izinlerini kendi düzenlemeleri ile kontrol
altına almakta; ancak yine de tıbbi bitkilerin uluslararası ticareti bu
ülkeler arasında yıllardan beri sürmektedir. Bu durum araştırmacıları
hangi yöntemi seçecekleri konusunda zor durumda bırakmaktadır.
İnsanlar üzerinde yapılan denemeler en son ve kesin sonuçları
vermektedir; ancak etik, lojistik, zaman, maliyet ve çok fazla değişken
olması gibi sorunlar alternatif yöntemler aranmasına yol açmıştır.
Bu yöntemler arasında A. cepa'nın meristematik hücreleri, tıbbi bitki
özütlerinin genotoksik potansiyelini belirtmek için genellikle bitkisel
bir test sistemi olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca bu sistem,
duyarlılığından dolayı ilaçların mutajenik aktivitesini değerlendirmek
için faydalı olabilir (Bagatini et al., 2009). A. cepa kromozomal
bozukluk testi ya da kısaca A. cepa testinin bu kadar tercih edilen bir
yöntem olmasının birden fazla sebebi vardır.
3. Genotosisitenin belirlenmesinde A. cepa testinin tercih
edilmesinin nedenleri
3.1 Kolaylık
A. cepa sahip olduğu büyük ve az sayıdaki (2n = 16) kromozomlar
rahatlıkla gözlemlenebilir (Iqbal et al., 2019).
3.2 Hızlılık
Deneme ve analiz süreci çok hızlı bir şekilde tamamlanabilmektedir.
Üç günlük uygulamadan sonra genotoksisite analizlerine
başlanabilmektedir (Macar et al., 2020).
3.3 Düşük maliyet
A. cepa testi hayvan denemeleri ile karşılaştırıldığında çok daha
düşük maliyetlidir (Fiskesjo, 1985). Hayvan ve insan deneylerinin
maliyeti hücre kültürleriyle düşürülmeye çalışılabilir. Ancak bu
durumda bile A. cepa gibi yüksek düzeyde karmaşıklığa sahip bir
organizmanın kullanılması, hücre kültürleri tarafından sağlanmayan
çok hücreli bir bağlamda DNA'ya verilen potansiyel hasar hakkında
veri sağlar (Bonciu et al., 2018).
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3.4 Tanınırlık
Levan (1938) tarafından geliştirilen A. cepa köklerinde kromozomal
anormallikleri tespit etmek için kullanılan değerlendirme yöntemi, in
situ testler ve çevresel maddelerin genotoksisite izlenmesi için etkili bir
yöntem olarak Uluslararası Kimyasal Güvenlik Programı (IPCS, WHO)
ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından
onaylanmıştır (Hister et al., 2017).
3.5 Yaygınlık
Bu yöntem tıbbi bitkilerin genotoksisitelerinin denendiği bitki
modelleri arasında en yaygınıdır (Sponchiado et al., 2016). Tablo 2’de
A. cepa testinden faydalanarak genotoksik özellikleri araştırılan bitkiler
gösterilmektedir.
3.6 Hayvan ve insan deneyleri ile yüksek benzerlik oranı
Öncelikle A. cepa testi sıçan kemik iliği hücreleri ve insan
lenfositleri yapılan testlerle büyük oranda benzer sonuçları vermektedir
(Teixeira et al. 2003). Ayrıca Rank ve Nielsen (1994), A. cepa testi ile
kemirgenlerde kanserojenlik testi arasında% 82'lik bir korelasyon
olduğunu göstermiştir.
3.7 Etik onay gerektirmemesi
Hayvan ve insan deneyleri etik onay ve ülkeden ülkeye değişen pey
çok izin gerektirirken A. cepa testinde böyle bir gereklilik yoktur.
3.8 Toksisite ve sitoksisite hakkında bilgi vermesi
A. cepa testi sırasında çimlenme oranı, ortalama kök boyu, ortalama
soğan ağırlığı, kök morfolojisi ve fizikokimyasal parametreler gibi
veriler elde edilebildiğinden sadece genotoksisite hakkında bilgi
vermez; aynı zamanda toksisite ve sitotoksisite hakkında da bilgi elde
edinilebilir. Allium testinde kök büyümesinin engellenmesi ve bodur
köklerin görülmesi sitotoksisiteyi gösterirken; kökün solması ise
toksisiteyi açıklar (Grant 1982). Test; toksik kirleticiye maruz kalmış
kök ucu hücrelerinde diğer önemli analizlerin yapılmasına da imkan
sağlamaktadır. Yüksek bölünme oranı gösteren kök ucu hücreleri, test
solüsyonundaki potansiyel toksisiteyi ilk karşılayan bölge olarak, hücre
içi antioksidan aktivitelerin çalışılması için de uygun bir ortam olarak
kabul edilmelidir. Dokudaki antioksidan enzim aktivitesi çalışmaları,
toksisitenin reaktif oksijen türleri ile bağlantısını açıklayacağı gibi;
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toksisiteye karşı geliştirilen savunma mekanizmasının aydınlatılmasına
da önemli katkı sağlar (Kalefetoğlu Macar 2020).
3.9 A. cepa köklerinin Comet ve RAPD testlerinde de
kullanılabilmesi
A. cepa testi sırasında elde edilen kökler Comet testi veya RAPD
testlerinde kullanılabilir (Ciğerci et al., 2016, Achary et al., 2008,
Ziembinska-Buczynska et al., 2016). Böylece bu testlerin birbirleri ile
uyumları ve güvenilirlikleri aynı materyal üzerinden kontrol edilmiş
olur.
Tablo 2. A. cepa testi kullanılarak genotoksisitesi değerlendirilen tıbbi
bitkiler.
Tıbbi bitki
Ziziphus mauritiana
Laurus nobilis
Tulbaghia violacea
Clerodendrum viscosum
Rubus fruticosus
Vaccinium myrtillus
Potentilla erecta
Geum urbanum
Phaseolus vulgaris
Jatropha curcas
Cymbopogon citratus,
Tridax procumbens,
Mitracarpus scaber
Polyalthia longifolia
Punica granatum
Artemisia aucheri

Sonuç
genotoksik
genotoksik
mitodepresif ve genotoksik
mitodepresif ve genotoksik
mitodepresif
mitodepresif
mitodepresif
mitodepresif
mitodepresif
sitotoksik ve genotoksik
mitodepresif
mitodepresif
mitodepresif
mitodepresif
mitodepresif
mitodepresif ve genotoksik

Distephanus angulifolius mitodepresif ve genotoksik
Artemisia annua
Campomanesia
xanthocarpa
Joannesia princeps
Spondias mombin

mitodepresif ve genotoksik
mitodepresif ve genotoksik

Nymphea lotus

mitodepresif ve genotoksik

Luffa cylindrica

mitodepresif ve genotoksik

Euphorbia hirta

mitodepresif ve genotoksik

mitodepresif
mitodepresif ve genotoksik
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2013
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2013
Yuet Ping et al., 2012

Adhatoda vasica
Erythrina velutina
Artemisia verlotorum

mitodepresif ve genotoksik
mitodepresif ve genotoksik
mitodepresif ve genotoksik

Inula viscosa

sitotoksik ve genotoksik

Vernonia amygdalina

mitodepresif ve genotoksik

Azadirachta indica
Terapluera tetraptera
Plumbago zeylanica
Xylopia aethiopica
Newbouldia laevis
Alstonia boonei
Enantia chlorantha
Morinda lucida
Rauvolfia vomitoria
Solidago microglossa
Ecballium elaterium

mitodepresif ve genotoksik
mitodepresif ve genotoksik
mitodepresif ve genotoksik
mitodepresif ve genotoksik
mitodepresif ve genotoksik
mitodepresif ve genotoksik
mitodepresif ve genotoksik
mitodepresif ve genotoksik
mitodepresif ve genotoksik
mitodepresif
mitodepresif ve genotoksik

Ocimum gratissimum
Morinda lucida
Citrus medica
Azadirachta indica

mitodepresif ve genotoksik
mitodepresif
mitodepresif
mitodepresif ve türbajenik

Morinda lucida

mitodepresif ve türbajenik

Cymbopogon citratus

mitodepresif ve türbajenik

Mangifera indica

mitodepresif ve türbajenik

Carica papaya

mitodepresif ve türbajenik

Psidium guajava
Aristolochia triangularis
Cayaponia bonariensis
Solanum
granulosoleprosum
Urera baccifera
Cayaponia bonariensis

mitodepresif
mitodepresif
mitodepresif
mitodepresif ve genotoksik

Borooah, 2011
Silva et al., 2011
Bittencourt De Souza
et al., 2010
Aşkın
Çelik
&
Aslantürk, 2010
Adegbite & Sanyaolu,
2009
Akintonwa et., 2009
Akintonwa et., 2009
Akintonwa et., 2009
Akintonwa et., 2009
Akintonwa et., 2009
Akintonwa et., 2009
Akintonwa et., 2009
Akintonwa et., 2009
Akintonwa et., 2009
Bagatini et al., 2009
Aşkın
Çelik
&
Aslantürk, 2009
Oyedare et al., 2009
Oyedare et al., 2009
Oyedare et al 2009
Akinboro & Bakare,
2007
Akinboro & Bakare,
2007
Akinboro & Bakare,
2007
Akinboro & Bakare,
2007
Akinboro & Bakare,
2007
Teixeira, et al., 2003
Amat et al., 2002
Amat et al., 2002
Amat et al., 2002

mitodepresif ve genotoksik
mitodepresif ve genotoksik

Amat et al., 2002
Amat et al., 2002

4. A. cepa testinin yapılması
Kimyasalların bitki kromozomları üzerindeki etkilerini incelemek,
1938'de Levan tarafından geliştirilen A. cepa testi kısaca A. cepa’nın
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soğanlarının genetik ve sitolojik kusurlara neden olabileceğinden
şüphelenilen bitki özleriyle veya maddelerle doğrudan muamele
edilmesidir (Fiskesjo, 1985).
Sağlıklı ve eşit büyüklükte olan A. cepa soğanları kullanılır. Bu
materyal ucuz, yaygın ve bulması kolaydır. Tıbbi bitkiler ile olan
çalışmalarda bitki özütleri suda çözündürülüp kullanılabildiği
(Adegbite & Sanyaolu, 2009; Bagatini et al., 2009) gibi doğrudan
hazırlanan bitki çayları da oda sıcaklığına düşürüldükten sonra
kullanılabilir.
Kök çıkış eksenini ortaya çıkarmak için, soğanların gevşek dış
pulları ve eski kökler temizlenir. Daha sonra test sıvısı içeren tüplere
veya beherlere soğanlar yerleştirilir. Deney, sabit sıcaklıkta (25 ± 1 °C)
gerçekleştirilmeli ve örnekler doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.
Soğanlar kökleninceye kadar (3 gün) deneme sıvısında tutulmaya
devam eder.
Uygulamadan sonra soğanlar akan musluk suyu altında iyice
yıkanarak deneme çözeltisinin artıklarından temizlenir. Soğanların kök
uçları toplanır ve 24 saat boyunca Clarke fiksasyon çözeltisiyle
(1:glasiyel asetik asi t/ etanol: 3) sabitlenir.
Kromozom analizi için, kök uçları 1N HCl içinde 60 °C'de 11 dakika
hidrolize edilir ve %1’lik aseto karmin ile bir gün boyunca boyanır. Bu
işlemi takiben kök uçları keskin bir bıçakla kesilip % 45 glasiyel asetik
asit içeren bir damla içinde bir cam slayt üzerine yerleştirilir ve lamelle
kapatılır. Kök uçları slaytın üzerine hafifçe vurularak ezilir (Staykova
et al., 2005).
Hazırlanan bu slaytlarda genotoksisitenin doğrudan belirtisi olan
kromozomal bozukluklar mikroskop altında incelenir. Mikroükleus
oluşumu bu bozukluklar arasında en sık takip edilendir (Fenech et al.,
2003). Ayrıca aynı slaytlarda mitoz aşamasındaki hücrelerin
gözlemlenen toplam hücrelere oranı olan mitotik indeks de
belirlenebilir. Mitotik indeks deneme materyalinin hücre bölünme hızı
üzerindeki etkisini belirtir.
5. Sonuç
Bitkiler, evrimsel süreçleri içerisinde, hem doğal hem de
antropojenik etkenlere karşı kendilerini koruyabilmek adına metabolik
olarak aktif pek çok etken madde üretmeye ve biriktirmeye
başlamışlardır. İlaç endüstrisinde kullanılması muhtemel biyoaktif
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kimyasalların en önemli kaynağı şüphesiz ki bitkilerdir. Bitkilerin veya
bitki özütlerinin tıbbi amaçlarla kullanımı günümüzde giderek
artmakta; ancak bitkilerin bünyelerinde bulundurdukları sayısız
kimyasal maddelerin arasında genotoksik unsurların bulunabileceği
ihtimali önemli bir endişeyi de beraberinde getirmektedir. Tıbbi
bitkilerin muhtemel genotoksik etkilerinin ucuz, hızlı, güvenilir, hassas
ve karşılaştırılabilir bir şekilde değerlendirilebilmesi; bu bitkilerin
sahip olabilecekleri riskler kadar terapötik kullanım dozlarının
sınırlanması açısından da hayati önem arz etmektedir. A. cepa testi
diğer bitkileri, memelileri ya da mikroorganizmaları kullanan sayısız
genotoksisite testi ile kıyaslandığında; kısa sürede, çok düşük
maliyetlerle güvenilir sonuçlar verme gibi pek çok özelliği ile ön plana
çıkmaktadır. Bu testin en iyi genotoksisite alternatiflerden biri olarak
kabul edilmesinde, hayvan ve insan testleri ile yüksek korelasyona
sahip olması ve başka testlerle bir arada yürütülebilmesi gibi etkenler
önemli olmuştur. Türkiye, eşsiz coğrafik konumu ve iklim özellikleri
ile, endemik türler de dahil olmak üzere, tıbbi kullanım potansiyeline
sahip sayısız aromatik bitkinin gen merkezidir. A. cepa testi bu
bitkilerin genotoksik etkilerinin hızlı bir şekilde taranmasını
sağlayacağından ülkemiz için ayrı bir öneme sahiptir.
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1. Giriş
İnsanoğlunun varoluşundan günümüze kadar, enerji kavramı
temel yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olmuştur. “Enerji”
aslında soyut bir kavramdır ve doğal yaşam içerisinde birçok
farklı şekillerde karşımıza çıkar. Temel bilimlerde, enerjinin
dönüşümüne bağlı olarak elektrik, mekanik, nükleer ve ısı en
temel örnekleri olarak sıralanabilir. Enerji terimi, bilimsel olarak
ilk kez Thomas Young (1773-1829) tarafından kullanılmıştır.
Young’a göre enerji bir cismin iş yapabilme yeteneğidir. İş bir
görevi sonuçlandırmak için uygulanan gayret çaba anlamına
gelir. Örneğin makineler enerji tüketir, işi uygular ve ihtiyaç
duyulan gücü sağlarlar. 18 yy’dan sanayi devriminin gelişimine
kadar insanoğlu ihtiyaç duyduğu gücü rüzgârdan (rüzgâr
değirmeni ve yelkenli gemi), kaslı hayvanlardan (at, öküz ve
deve), sudan (su değirmeni) ve kendi gayret ve çabalarıyla
karşılamışlardır. “Gücün kaynağı” Thomas Newcomen’nin,
Denis Papin (1647-1712) ve Thomas Savery’in (1650-1716)
önceki çalışmalarını ilham alarak “atmosferik” motorları
geliştirilmesiyle ile değişmeye başladı. James Watt (1736-1819)
Thomas Newcomen’nin atmosferik motorlarını daha da
geliştirerek üstün performans sunan buhar motorlarının patentini
aldı. Londra, Paris ve New York da buhar ile çalışan motorlar
ulaşımda önemli kolaylıklar sağlamaya başlaması ile bu zaman
aralığı evrensel olarak fosil yakıt çağının başlangıcı olarak
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görülmüştür. Bu gelişme, elektrikli ve benzinli taşıtlarla rekabet
ortamı doğurmuş içten yanmalı motorların üretilmesiyle ulaşımda
bir sektör oluşmasına neden olmuştur (Rand ve Dell, 2004;
Santos ve Sequeira, 2011). 1876'da Alman mühendis Nikolaus
Otto (1832–1891) ilk kez dört zamanlı içten yanmalı motorları
üretmiştir. Ancak bu motorların verimlerinin düşük olması ve
kara taşıtları için uygun bir güç ünitesi oluşturamamasından
dolayı, kısa bir süre sonra Gottlieb Daimler (1834-1900) yüksek
hızlı motor ünitelerini daha sonra Rudolf Diesel (1858–1913)
1892'de ise dizel motoru üretmiştir. 20. Yüzyıla gelindiğinde,
sanayi endüstrisinin büyümesi ve motorlu taşıtlardaki ARGE
çalışmalarının hızla ilerlemesi ile bir diğer fosil yakıt olan
doğalgaz hayatımıza girmiştir. Enerjinin kullanılmaya başladığı
ilk dönemlerden günümüze kadar yapılan çalışmalar ve ön
görüler Şekil 1’ de gösterilmiştir (Rand ve Dell, 2004; Santos ve
Sequeira, 2011). Bugün dünya nüfusu yaklaşık olarak 8 milyar
insan sayısına ulaşmış ve bu nüfus 1 milyar konut içerisinde
barınmaktadır. Buna ilaveten, motorlu taşıtların sayısı da 800
milyona ulaşmıştır (Santos ve Sequeira, 2011). Fosil yakıtların
böylesine geniş bir coğrafyada kullanılması çevre tahribatlarına,
küresel ısınmaya, sera etkisine ve kısmen yanma ile üretilen CO2
miktarının artmasına sebep olmaktadır.

Şekil 1. 1850-2150 yılları arasındaki global enerji sistemleri ve
ön görüler (Dunn, 2002)
Endişe verici olan ise büyümenin yıkıcı etkileridir. Küresel
anlamda enerji sektörü CO2, metan emisyonları ile antropojenik
sera gazları ve azot oksit miktarlarının artmasında tek büyük
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kaynak olarak gösterilmektedir. Yerel düzeyde ise fosil yakıtlara
dayalı enerji kaynaklarını kullanan motorlu taşıtlar kentsel hava
kalitesinin bozulmasına önemli bir katkıda bulunmaktadır. CO ve
NOx ve hidrokarbonlar en önemli egzoz kirleticileri olarak
görülmektedir. Ayrıca elektrik santrallerinde enerjinin kullanımı
ciddi bir kükürt kaynağı oluşturmakta, bu da asit yağmurlarının
(SOx ve NOx) başlıca sebeplerinden biri olarak gösterilmektedir
(Santos ve Sequeira, 2011).
Güncel verilere göre, dünya çapında genel enerji üretiminin
%85’i yenilenemeyen enerji kaynaklarından elde edilmektedir
Mahfuz vd., (2014). Bu kaynakların (benzin, kömür ve doğal gaz)
yakın gelecekte tükenecek olması birim maliyet fiyatlarını
oldukça artırmaktadır. Bu nedenle “sürdürülebilir enerji geleceği”
üstesinden gelinmesi gereken kritik bir konudur. Bu yolda dünya
nüfusunun ihtiyaç duyduğu enerjinin uzun vadeli tek çözümünün
hidrojen enerjisi olduğu açıktır.
Hidrojen doğada moleküler formda (H2) bulunması hali
hazırda mevcut değildir ve sıklıkla negatif veya anyonik hidridler
adı verilen bileşik formunda bulunur (Dunn, 2002 ve Mahfuz vd.,
2017; Graetz ve Vajo, 2018). Hidrojenin günümüzde doğrudan
üretimi hidrokarbonların buharla yenilenmesinden meydana
gelir. Bunun yanı sıra, elektroliz ve termoliz hidrojen üretiminde
diğer önemli teknikler olarak ön plana çıkmaktadır (Mahfuz vd.,
2010).
Hidrojen, atomik yapısı itibariyle tek bir protonun tek bir
elektrona eşlik etmesi, periyodik olarak en iyi oran anlamına gelir
ki bu durum birim elektron başına kazanılan enerji miktarının
oldukça yüksek olması anlamına gelir. Hidrojenin bu özelliği onu
oldukça reaktif kılar. Örneğin hidrojenin kütle başına düşen
kimyasal enerjisi 142 MJkg-1 dır. Bu oran diğer kimyasal yakıtlar
ile karşılaştırıldığında 3 kat daha fazladır (Momirlan ve
Veziroglu, 2005; Schlapbach ve Züttel, 2011). Örneğin içten
yanmalı bir motorlu taşıtın 400 km’lik bir yolu alabilmesi için
yaklaşık olarak 24 kg benzin tükenmesi gerekli iken hidrojen ile
çalışan bir motorlu taşıt için bu miktar sadece 8 kg’dır. Hidrojeni
eşsiz kılan bir diğer önemli özelliği ise doğada oldukça bol
bulunmasıdır. Oldukça reaktif bir yapıya sahip olmasından dolayı
hemen hemen her element ile bileşik oluşturabilir. En önemli
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örneği ise sudur. Dünya genelinde göller, akarsular ve nehirlerin
içinde barındırdığı hidrojen potansiyeli düşünüldüğünde
geleceğin enerji taşıyıcısı olduğu açıkça görülmektedir.
Hidrojenin oksijen (O2) ile yanma reaksiyonu sonucunda çevreye
salınan yan ürünü sadece sudur. Bir başka deyişle, açığa çıkan
yan ürünler diğer fosil yakıtların yanma reaksiyonları sonucunda
açığa çıkardıkları yan ürünler ile karşılaştırıldığında doğayla dost
canlısıdır. Hidrojenin tek büyük dezavantajı maalesef ki doğada
sadece %1 oranında moleküler halde bulunmaktadır (Schlapbach
ve Züttel, 2011). Yenilenebilir enerji ve fosil yakıtlar kullanılarak
hidrojenin üretilmesi ve bu enerjinin kullanılabileceği potansiyel
uygulamaların şematik görüntüsü Şekil 2’de verilmiştir. Fosil
yakıtların tükenme potansiyelinin güçlü ön görülerle
desteklenmesi hidrojen enerjisinin önemini bir kez daha ön plana
çıkarmaktadır. Ayrıca Şekil 2’de hidrojenin ulaşım, barınma,
sanayi ve endüstri alanlarındaki enerji ihtiyacını karşılayabileceği
açıkça görülmektedir. Hidrojenin bir başka önemli avantajı ise
elektriğin kullanıldığı her türlü alanda kullanılabilir.

Şekil 2. Gelecekte hidrojenin üretilmesi ve temel kullanım
alanları ile ilgili ön görüler. İYM, içten yanmalı motor; YHT,
yakıt hücreli (elektrik) taşıtlar; İYMT, içten yanmalı motorlu
taşıtlar (Rakap, 2011)
Fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji kaynakları yoluyla üretilen
hidrojenin ve elektriğin kullanım alanları ise Şekil 3’de
gösterilmektedir. Hidrojen yüksek verimlilikle güç sistemlerinde
kullanılabilmektedir. Özellikle “yakıt hücreleri” hem taşınabilir
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hem de elektriğin dağıtılması noktasında eşsizdirler. İdeal bir
PEM (Proton Exchange Membrane) yakıt hücresi Şekil 4’de
gösterilmiştir. Hidrojen veya hidrojen bakımından zengin
yakıtlarla çalışan yakıt hücreleri, düşük CO2 emisyonu nedeniyle,
gelecekte sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişi kolaylaştırmak
için büyük bir potansiyel oluşturmaktadır (Karaoğlan ve Kuralay
2014). PEM yakıt hücrelerinde, hidrojen, oksidan (genellikle
havadan oksijen veya saf oksijen) ve katı polimer membran ile
çevrili bir elektrolit kullanılır.

Şekil 3. Enerji kaynakları yoluyla üretilen hidrojen ve elektriğin
kullanım alanları (Rakap, 2011)
Katı polimer membranlar aslında perfluorosülfonik asittir ve bu
membranlar sayesinde elektronlar güç ünitesine taşınarak elektrik
elde edilebilir (Karaoğlan ve Kuralay 2014; Larminie vd.,
(2003);Ehsani ve ark (2018).
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Şekil 4. PEMFC (Proton değişim membranlı yakıt hücresi)
Bu tip yakıt hücreleri 60-100 0C çalışma sıcaklıklarında ve 0.350.6 W/cm2 aralığında güç yoğunluğuna sahiptir. Pratik ve
taşınabilir oldukları için elektrikli veya hibrit araçlarda kullanımı
son derece idealdir. Çalışma sıcaklığının düşük olması ve diğer
yakıt hücrelerine göre en yüksek güç yoğunluğuna sahip
olmalarından dolayı günümüz ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir ve
büyük yakıt depolarının hacminin daha küçük boyutlara
indirgenmesine de olanak sağlayabilirler. Yakıt hücrelerinin
günümüzde daha büyük uygulamalar için (motorlu taşıtlar)
kullanılmasının önündeki temel problem kullanılan membranın
pahalı olması ve katalisit yüzeyidir. Katalizör aslında giren
ürünlerin parçalanması ve yüzey üzerindeki difüzyonu
hızlandırmak ile görevlidir. Katı polimer membran ve bir arada
bulunduğu elektrolit yardımıyla da ürünlerin karşı tarafa hızla
geçişi sağlanmaktadır. Kullanılan elektrolit asidik yapıya sahip
olmasından dolayı kullanılacak katalizörün soy metali olması
gerekir. Çünkü soy metalleri düşük yüzey enerjisine sahip kararlı
yapılardır ve bu özellikleri onları, sistemin çalışma sıcaklığına ve
ortamın asidik derecesine dayanıklı hale getirir. Bu tip
sistemlerde katalizör olarak genellikle platin kullanılmaktadır.
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Platin çok aktif bir yapıya sahiptir. Aktivitesinin fazla olması
reaksiyon sırasında karbon monoksit ve sülfürün üretilmesine
neden olur ki bu tip atomik ve moleküler yapılar katalizör yüzeyi
üzerindeki aktif bölgelere güçlü bağlanma enerjisiyle
bağlanmaları sonucunda katalizör yüzeylerinin tıkanması veya
bir başka deyişle zehirlenmelerine yol açmaktadır. Katalizör
üzerindeki aktif bölgelerin aktivitesinin zamanla azalması
sistemin verimini oldukça düşürür (Karaoğlan ve Kuralay, 2014;
Ehsani ve ark 2018). Bu nedenle akademik çalışmaların önemli
bir kısmı maliyeti düşük ve yüksek aktiviteye sahip katalizör
arayışlarına yönelmiştir.
PEM yakıt hücresinin çalışma prensibi aslında basittir. Yakıt
kaynağı olarak gönderilen H2 ve O2 sürekli olarak yakıt
hücresinin iki ayrı kısmında bulunan elektrotlara (anot ve katot)
gönderilir. Anot kısmında bulunan H2 katalist yüzeyi üzerinde bir
elektronu kaybederek H+ iyon formuna geçer. Burada elektrik
enerjisi ve bir miktar ısı elde edilir (Spiegel, 2008; Karaoğlan ve
Kuralay, 2014; Larminie vd., 2003). Pem yakıt hücresinin
çalışma prensibi denklem (1) ve (2)’de verilmiştir.
H2 → 2H++ 2e(1)
1/2O2+2H++2e- → H2O
(2)
Sonuç olarak bu tip sistemlerin hem pratik uygulamalarda hem
de yakın gelecekte verimli bir şekilde kullanılabilmesi için sürekli
H2 akışını sağlayacak hidrojen depolama sistemlerine sahip
olunması gereklidir. Bu tip depolama sistemlerinde sistemin
pratik, taşınabilir, maliyeti düşük ve verimliliğinin yüksek olması
son derece önemlidir. Yakıt teknolojisi için güvenilir, reaksiyon
sonucu patlayıcı veya yanıcı ürünleri ortadan kaldıran, kompakt
ve düşük maliyetli hidrojeni kolaylıkla depolayabilecek
malzemeleri geliştirmek için araştırmalar yoğun bir şekilde
devam etmektedir.
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2. Hidrojen depolama sistemleri
Günümüzde hidrojen; sıkılaştırılmış gaz, sıvılaştırılmış
hidrojen, kimyasal ve fiziksel olarak depolanabilmektedir.
Kimyasal depolama türü, hidrojenin malzemeye iyonik/kovalent
bağ yoluyla bağlanması ile bir tür hidrojen kaynağı haline
dönüşen yapılardır. Bu yapıların en önemli örnekleri ağırlıkça
yüksek hidrojen depolayabilen amonyak (NH3), metal hidrürler
(MBH4, M=Li, Na) ve formik asit (HCOOH) gösterilebilir.
Malzemeler üzerinde hidrojenin fiziksel olarak depolanması
ise moleküler adsorpsiyon, difüzyon ve vander walls
etkileşmeleri yoluyla gerçekleşmektedir. Bu tip sistemlere ise
karbon kanotüp, zeolitler ve metal organik çerçeve örnek
verilebilir (Pandith, 2014).
2.1. Sıkıştırılmış gaz sistemi
Sıkıştırılmış hidrojen depolama sistemi, hidrojen gazının
yüksek basınçlı tanklarda fiziksel olarak depolanmasıdır. Bu
yöntem yakıt teknolojisi için faydalıdır, bu sayede hidrojen
miktarı önemli derecede korunabilir iken hidrojen daha küçük bir
alanda saklanabilir (Karaoğlan ve Kuralay, 2014; Schlapbach ve
Züttel, 2011; Dillon ve Heben, 2001; Pandith, 2014) ve yaklaşık
olarak 0.030 kg L-1 hidrojen depolanabilir. Sistem çok basit
olmasına rağmen yüksek basınçlı tankların hacimsel ve
gravimetrik olarak büyük ve oldukça ağır olması sistemi pratik
bir hale getirmemektedir (Schlapbach ve Züttel, 2011; Li ve
Yang, 2006).
2.2. Sıvılaştırılmış hidrojen
Sıvı hidrojen 21.2 K’de (-253 oC) krojenik tanklarda
depolanmaktadır. Hidrojenin düşük kritik sıcaklığından (33 K)
dolayı, sıvı form sadece açık sistemlerde depolanabilmektedir.
Buna ek olarak kritik sıcaklığın altında hidrojen sıvı formda
bulunmamaktadır. Sıvılaştırma işleminde, gaz ilk olarak
sıkıştırılır ve daha sonra bir ısı dönüştürücü içerisinde
soğutulmaktadır (Flynn, 1992). Soğutulan gaz sıvıdan ayrıştırılır
ve ısı dönüştürücü yoluyla kompresöre gönderilir. İlk genleşme
adımı gerçekleşmeden önce genellikle sıvı azot (78 K)
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kullanılarak soğutulur ve sıvı fazda hidrojen elde edilir (Züttel,
2003). Sıvı hidrojen depolama sistemi (0.070 kg L-1), yüksek
basınçlı tanklarda (0.030 kg L-1) depolanan sıkılaştırılmış gaz
depolama sistemi ile karşılaştırıldığında daha fazla hidrojen
depolayabilmektedir. Sıvı hidrojen depolama sistemi hem
hacimsel hem de gravimetrik olarak daha verimli gözükse de,
buharlaşmaya bağlı ve hidrojenin bir yerden alınıp taşınması
sırasında yaşanan, hidrojen kayıpları ve ayrıca gaz fazındaki
hidrojenin sıvı faza geçmesi için dışarından bir enerjiye ihtiyaç
duyması sıvı hidrojen depolama sistemlerinin olası kullanımını
sınırlamaktadır (Pandith, 2014).
2.3. Amonyak (NH3)
Amonyak dünya genelinde en yaygın üretilen ikinci kimyasal
bir üründür. Amonyağın üretimi, dağıtımı ve ulaşımı oldukça
geniştir. Günümüz teknolojisi, sadece amonyağın dağıtımı ve
sentezi için değil aynı zamanda onun parçalanmasını
kolaylaştıran oldukça gelişmiş teknolojiye sahiptir (Teis vd.,
2008; Pandith, 2014). Amonyak zararlı atık üretmeden hidrojen
üretecek şekilde reaksiyona girebilir ve mevcut yakıtlarda
karıştırılabilir ve verimli bir şekilde yakılabilir. Alkol ve
hidrokarbonlar ile karşılaştırıldığında amonyak oldukça büyük
avantaja sahiptir. Yanma reaksiyonu sonucu CO2 emisyonu
yoktur. Ancak amonyak normal sıcaklık ve basınç altında toksit
bir gazdır ve miktarına bağlı olarak parçalanmasından sonra
hidrojen gazının açığa çıktığı bu süreç oldukça maliyet gerektirir.
(Pandith, 2014).
2.4. Metal hidrürler
Metal hidrürler, hidrojeni adsorbe edebilme ve sahip olduğu
bu hidrojeni oda sıcaklığında salı verme yeteneklerinden dolayı
oldukça ilgi çekici malzemelerdir. Metal hidrürler ağırlıkça %57 aralığında hidrojen depolayabilmektedir (Pandith, 2014). Sahip
oldukları hidrojen içeriğinin salınımı için 120-200 oC civarında
bir sıcaklığa gereksinim duyulur. Metal hidrürler yüksek hidrojen
yoğunluğu ve düşük reaktivite sağlamalarında dolayı, taşınabilir
uygulamaların ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılama potansiyeline
sahip oldukları düşünülmektedir. Şekil 5’te metal hidrürlerin
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depoladığı hidrojen gösterilmiştir. Şu anda NaAlH4, AlH3,
LiBH4, Mg(BH4)2, Ammonia borane(NH3BH3), Li2NH Li3NH,
LiAlH4, MgH2 ve NaBH4 malzemeler hidrojen salınımı için
üzerinde yoğun bir şekilde çalışılan hidrürlerdir.

Şekil 5. Metal hidrürler üzerinde hidrojen depolanmasının
şematik gösterimi (Pandith, 2014)
Bu yapılar arasında NaBH4 10.8% (Liu ve Li, 2009) ve LiBH4
18.5% Li vd., (2011) ağırlıkça hidrojen oranına sahip olmaları
nedeniyle dikkat çekmektedir. Özellikle NaBH4 enerji
bakanlığının (Amerika Birleşik Devletleri, Department of Energy
(DOE)) hedef gösterdiği % 60 verimlilikle yeniden hidrojen
üretim hedefini karşılayabilme potansiyeline sahip olduğu
bildirilmiştir (Demirci vd., 2010; Retnamma vd., 2011).
Milenyum çağı olarak adlandırılan bu dönem içerisinde bir ABD
Şirketi, Sodyum bor hidrür (NaBH4) tozu ile çalışan taşıt motoru
üretimi için ARGE çalışmalarının sürdürüldüğünü açıklamıştır
(Pandith, 2014). NABH4’ü diğer hidrür yapılarından ayıran en
önemli özellik oda sıcaklığında suyla reaksiyon vermesidir.
Reaksiyon denklemi denklem (3)’de verilmiştir.
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NaBH4 + 2H2 O → NaBO2 + 4H2 +ısı
(3)

Uygun bir katalizör ile NaBH4’den kolaylıkla hidrojen eldesi
mümkündür ve PEM yakıt hücrelerinin ihtiyaç duyduğu H2
kaynağı bu yolla sağlanabilir. Bor hidrürlerin günümüzde
taşınabilir ve motorlu taşıtlar için ideal ölçütlerde
kullanılamamasının önündeki temel engeller: hidrürlerin yeniden
hidrojen üretim reaksiyonu esnasında, ikili bor bağlarının
oluşması, reaksiyon kinetiklerinin yavaş olması ve reaksiyonun
denklem (3) geri dönüştürebilirliği yani bir başka deyişle yeniden
hidrojen üretimi yönündeki temel problemler ve maliyeti düşük
ama yüksek verimli katalizör arayışlarının devam etmesidir.
2.5. Formik asit
Formik asit bilinen en basit karboksil asittir. Hidrojen
depolama için en umut vaat eden malzemelerden biridir. Formik
asit üretiminin hammaddesi fosil yakıtlar olmasına rağmen, son
gelişmeler biokütle (Xing vd., 2011), yenilenebilir enerji
kaynakları (Hayes vd., 2006) ve CO2 hidrojenasyon (Centi ve
Perathoner, 2009) tekniklerinin formik asidin fosil yakıtlara olan
bağımlılığının giderilmesinde büyük bir potansiyele sahip
olduğunu göstermektedir. Formik asidin üzerinde depoladığı
hidrojen miktarı % 4.4 olmasına rağmen, depolama sistemleri
arasında oda sıcaklığında kullanılabilirliği ve reaksiyonun kolay
ilerlemesi nedeniyle pek çok sistemin önündedir. Formik asit aynı
zaman da direkt formik asit yakıt hücreleri (Direct formic acid
fuel cells) yakıt kaynağı olarak düşünülmektedir.
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Şekil 6. Formik asidin parçalanma reaksiyonu (Pandith, 2014)
Araştırmalar reaksiyon boyunca karbonmonoksit den
arındırılmış aynı zamanda hidrojen salınımını daha verimli
kılacak hidrojen depolama malzemesi olarak, formik asidin
kullanımına yönelmiştir (Grasemann ve Laurenczy, 2012).
Reaksiyon, sulu çözelti ve seçici bir katalizör varlığında
HCOOH’un (formik asit) parçalanması yoluyla reaksiyon
sonunda CO2 ve H2 gazlarının açığa çıkmasıyla
gerçekleşmektedir (Xing vd., 2008). Bu reaksiyon şematik olarak
Şekil 6’da gösterilmiştir. Formik asidin heterojen katalizörler ile
parçalanması ile ilgili durum homojen sistemlere benzerdir.
Aktivite ve H2 seçiciliği henüz homojen sistemlerin seviyesine
ulaşmamış olsa bile heterojen sistemlerin verimi bu seviyeye
yaklaşmaktadır.
Heterojen sistemler için nanoparçacık sentezi yöntemiyle
paladyum (Pd) ve Altın (Au) katalizörleri düşük karbonmonoksit
ve yüksek verimlilikle H2 salınımına müsaade etmektedir.
2.6. Karbon nanotüpler
Geçmişten günümüze karbon boru şeklindeki makro
moleküllerin mekanik, elektronik ve diğer pek çok alanda sayısız
uygulama yapabilen birçok ilginç özelliğe sahiptir. Karbon nano
tüpler gelişen teknoloji ve sentezleme yöntemlerin yardımıyla
yapısını karakterize eden iki ana türde elde edilmektedir.



Tek duvarlı nanotüpler
Çok duvarlı nanotüpler
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Tek duvarlı karbon nanotüpler 1-2 nanometre çapında ve mikron
uzunluğunda bir silindire sarılmış bir grafen tabakadan
oluşmaktadır. Çok duvarlı nanotüpler 2-50 nanometre arasında
değişen aynı eksenli grafit levha tüplerinin bir düzenlemesidir
(Darkrim vd., 2002). Karbon nano tüpler (KNT) çoklu
adsorpsiyon bölgelerine sahip ve ağırlıkça hidrojen depolama
kapasitesi yaklaşık olarak % 6 dır (Dillon vd., 1997). KNT'ler ve
Fullerenler, H2 moleküllerinin metal-KNT hibritlerine
bağlanmasını arttırmak için geçiş metalleri veya alkali metaller
ile modifiye edilmektedir (Chen vd., 1999; Pandith, 2014). Her
iki yapı üzerinde hidrojen depolanması Şekil 7.’de gösterilmiştir.
Li (lityum) ve K (potasyum) katkılı çok duvarlı karbon nanotüpler
sırasıyla ağırlıkça %20 ve %14 hidrojen depoalama kapasitesine
sahiptirler. K katkılı karbon nanotüpler kimyasal olarak kararsız
iken Li katkılı karbon nanotüpler kimyasal olarak kararlıdır.
Ancak bu yapılardan hidrojenin geri salınımı için 473 ile 673 K
aralığında bir sıcaklığa ihtiyaç duyulmaktadır.
(a)

(b)

Şekil 7. (a) Titantum katkılı fuleren ve (b) karbon nanotüp
üzerinde hidrojen depolanmasının şematik gösterimi (Pandith,
2014)
Sonuç olarak bu tip malzemeler hidrojenin geri salınım sıcaklığı,
metal kümelenmesi, düşük saflık ve kararlı yapı davranışlarındaki
belirsizlikler sebebiyle verimlilikleri düşük hidrojen depolama
sistemleridir (Chen vd., 1999; Pandith, 2014).
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2.7. Zeolitler
Zeolitler yüksek termal stabiliteleri ve düşük maliyetli
bileşikler olarak bilinmektedir (Weitkamp vd., 1993). Hidrojen
zeolit yapılarda yüksek sıcaklık ve basınç altında farklı boşluklara
sahip moleküler yapılara doğru hareket etmeye zorlanır. Daha
sonra bu sistemler oda sıcaklığına kadar soğutulduklarında ise
hidrojen bu moleküler yapılar arasına hapsolmaktadır. Son
olarak, sistem sıcaklığının tekrar yükseltilmesiyle depolanan
hidrojen bu şekilde tekrar geri salınabilir (Zhou vd., 2009;
Pandith, 2014).
Bugüne kadar yapılan çalışmalar, sodalit kafesleri içeren
zeolitlerin, 573 K ve 10MPa basınç altında %9.2'lik bir hidrojen
depolama kapasitesine sahip olduğunu ortaya koymaktadır.
2.8. Metal organik çerçeveler (MOF)
Son on yılda, hidrojen depolama sistemleri genişleyen bir
araştırma alanı haline gelmiştir. Metal organik çerçeveler yüksek
gözenekli yapılardır. Yüksek kristalize yapıları gözenek şekli,
boyutu ile hidrojeni adsorbe edecek çok çeşitli alanlara sahip
olması metal organik çerçeveleri potansiyel bir aday haline
getirmiştir (Zhou vd., 2012; Carne vd., 2011). Bu depolama
sistemi 100 bar
basınç ve 40 ile 60 °C'lik bir çalışma sıcaklığında ağırlıkça % 5.5
hidrojen depolama kapasitesine sahiptir (Murray vd., 2009).
Elektropozitif katkılı MOF’lar, taşınabilir uygulamalar için bir
hidrojen depolayıcısı olarak umut vaat etmektedir. Özellikle LiMOF’lar yüklerin dağıtılmasını sağlayan aromatik sp2 karbon ana
yapısıyla en yüksek elektron çekim alanını oluşturması H2’e
güçlü bir kararlılık sağlamaktadır. MOF’ların bazıları etkin
hidrojen depolaması için kullanılmaktadır. Bu MOF türleri, 50
bar basınç ve 30 oC çalışma sıcaklığında, 30IRMOF-1 (ağırlıkça
%1.3), MOF-177 (ağırlıkça %7.5), IRMOF-20 (ağırlıkça %6.5)
ve Li dope edilmiş MOF-C-30 (ağırlıkça %6) hidrojen depolama
kapasitesine sahiptirler (Pandith, 2014). Rapor edilen diğer Li
katkılı MOF yapıları Şekil 8’de gösterilmiştir.
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Şekil 8. Li katkılı edilmiş MOF yapıları
Ancak diğer hidrojen depolama sistemlerinde olduğu gibi MOF
larında belirli dezavantajları bulunmaktadır. MOF’ların hidrojeni
yüzeyde tutabilme kapasiteleri oda sıcaklığına yaklaştıkça
şaşırtıcı bir şekilde azalmaktadır. Bunu sebebi, moleküler
formdaki hidrojen ile MOF arasındaki zayıf etkileşmelerdir.
Başka bir problem ise MOF’ların dış etkenlere bağlı olarak,
muhafaza edilebilmesi, ayrışma ve parçalanmaya meyilli
yapılarıdır. Buna nedenle örneğin motorlu taşıtlarda hidrojen
deposu olarak kullanımı şu an için mümkün değildir (Kaye vd.,
2007; Huang vd., 2003; Murray vd., 2009).
2.9. Biyoyakıtlar
Günümüzde biyoyakıtlar yüksek organik içeriğe sahip
olmalarından dolayı hidrojen üretimi için en umut verici
tekniklerden biri olduğu düşünülmektedir. Gıda atıklarında
depolanan besinler, biyoyakıt üretmek için mikroorganizmalar
tarafından kullanılmadan önce makro moleküllerin hidroliz
yoluyla mikro moleküllere parçalanması gereklidir. Bu nedenle
gıda atıklarından hidrojen üretimi için uygulanan hidroliz işlemi
biyoyakıt üretimi için sınırlayıcı adım olarak kabul edilir. Bu
nedenle Han ve arkadaşları gıda atıklarına dayanarak yeni katı hal
ve yoğun fermantasyon teknikleri geliştirmişlerdir. Bu teknik
hidroliz oranını etkin bir şekilde hızlandırabilir ve biyogaz
verimini değiştirebilir. Bu nedenle, biyogaz üretimi için bu teknik
umut verici olarak görülmektedir (Han vd., 2015; Han vd., 2016;
Han vd., 2017).
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Hidrojen geleceğimizin en önemli enerji taşıyıcısıdır. Bugüne
kadar yapılan tüm araştırmalar bunu desteklemiş ve ön görüler
fosil yakıtların yakın gelecekte tükeneceği yönündedir. Direkt
formik asit tabanlı yakıt hücreleri ve hidrojen tabanlı PEM yakıt
hücreleri şu an mevcut koşullar göz önüne alındığında pratik,
taşınabilir ve motorlu taşıtların ihtiyaç duyduğu enerji ihtiyacını
karşılayabilmeleri için hidrojen depolama sistemlerinin daha
fazla araştırma ve geliştirmeye ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.
Son zamanlarda hidrojen depolama sistemleri üzerindeki
çalışmalar fosil yakıtlara alternatif bir enerji kaynağı olması
nedeniyle hızla gelişmektedir. Bu tip sistemlerin; enerji
yoğunluğu, depolama kapasitesi, yüksek verimlilikle çalışma
koşulları, maliyetlerinin düşürülmesi üzerinde daha fazla
iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir. Hidrojen ekonomisinin
tek tip bir enerji kaynağı olması yönünde daha fazla girişimlerde
bulunulması, hidrojen tabanlı enerji sistemlerinin günümüz
şartlarına daha hızlı entegre olmasını sağlayabileceği ön
görülmektedir. Şu an da sıkıştırtılmış gaz ve sıvı hidrojen
depolama sistemleri fosil yakıtlara olan bağımlılığı (belirli
sektörler için) azaltıyor görünse de hidrojenin izole halde
tutulduğu yüksek basınçlı tankların oldukça ağır olması ve sıvı
hidrojen depolama sisteminin de maliyetinin yüksek olması her
iki depolama türünün günlük hayatta ki kullanım alanlarını
sınırlamaktadır. Gözenekli yapılar ağırlıkça yüksek hidrojen
depolama kapasitesine sahip olmalarına rağmen, düşük sıcaklık
ve yüksek basınç altında hidrojen depolama kapasiteleri düşüktür.
Metal hidrür yapılar hem ağırlıkça hidrojen miktarı hem de oda
sıcaklığında suyla reaksiyon verebilmeleri yetenekleri diğer
depolama sistemlerine göre onları oldukça üstün kılmaktadır.
Eğer sistemde katalizör yoksa hidrojenin bu yapılardan salınımı
ancak yüksek basınç ve sıcaklık koşullarında sağlanabilmektedir.
Katalizör varlığında ise hidrojen oda sıcaklığında yapıdan
ayrılabilmektedir. Bugüne kadar yapılan araştırmalar Rutenyum
ve Platin gibi katalizörlerin yüksek verime sahip olduğunu ön
görmektedir. Bu katalizörlerin maliyetlerinin yüksek olması,
bilimsel araştırma hedeflerinin düşük maliyetli ve yüksek verimli
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katalizör veya katalizör gruplarının elde edilmesine yönelik
olması gerektiğini göstermektedir.
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Giriş

Rekabetçilik, son yıllarda sıklıkla kullanılan çok boyutlu bir kavram
olmuştur. Bu nedenle zaman içerisinde yapılan çalışmalarla
rekabetçilik kavramının genel göstergeleri ele alınmıştır. Daha sonra
Michael E. Porter (1990) rekabetçilik analizinin yapılabilmesi adına
Elmas Modelini ortaya koymuştur. Elmas Modeli ulusal ve uluslararası
rekabet üstünlüğünü belirleyen faktörleri sistematik olarak ortaya
koymak için küresel rekabetin unsurlarını bir sistem yaklaşımı içinde
analiz eden bir yöntemdir.
Bu çalışmada Rekabet Analizinde kullanılan Elmas Modeli
faktörlerinin belirlenmesindeki yöntem detaylı bir şekilde
incelenmiştir. Yöntemin uygulaması ise Samsun İlinde imalat sanayinin
lokomotiflerinden olan “Tıbbi Cihaz İmalatı Sektörü” için, faktör
katsayıları belirlenmiş ve Rekabet Katsayısı hesaplanmıştır. Sektör,
Samsun ve Türkiye ortalama karşılaştırması geliştirilen bir ölçekle
değerlendirilmiştir. Daha sonra ise elde edilen analizlerin modele
eklenerek sektörün rekabet analizi yapılarak rekabet yapısı üzerinde
durulmuştur.
Michael E. Porter (1990) ülkelerin rekabet gücünü araştırdığı
çalışmasında yeni bir teorik yapı oluşturmuştur. Elmas modeli olarak
*

Bu çalışma Ahmet ÜSTÜNEL’in Yüksek Lisans tezinden türetilmiştir.
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adlandırılan çalışmada, bir ülkedeki işletmelerin rekabetçi üstünlükleri
arttırmalarının dört ana faktöre bağlı olduğu vurgulanmaktadır. Bu
faktörler, faktör koşulları, talep koşulları, ilgili ve destek endüstrileri ve
işletme stratejileri olarak belirlenmiştir. Bu dört faktöre ek olarak,
elmasın dışında kalan devlet politikaları da, ülke rekabet gücüne etki
eden faktör olarak nitelenmektedir. Modeldeki beş faktör karşılıklı
olarak sistemi güçlendirmektedir (Porter, 1990).
Rekabet analizi, firma, endüstri veya ülke seviyesinde yapılabilir.
Her seviye için, göz önünde bulundurulacak kriterler ve analizde
kullanılacak yöntemler farklılık göstermektedir. Firmaların rekabet
gücü ölçümleri, herkesin büyük ölçüde kabul ettiği birkaç gösterge
etrafında yapılmaktadır. Ancak bir endüstrinin veya bir ülkenin rekabet
gücünü ölçmek çok daha kapsamlı bir çalışma gerektirdiğinden, herkes
tarafından kabul gören ortak bir yöntem bulunmamaktadır. Birçok
araştırmacının önerdiği yöntemlere, Michael E. Porter (1990) da ülke
rekabetçiliğini ölçmek için oluşturduğu bir model ile katkıda
bulunmuştur (Yiğit, 2008).
Çalışmanın amacı bir firmanın, sektörün veya ülkenin rekabet
analizi hesaplanırken istatistiksel metotlar kullanılarak hesaplanması
hedeflenmiştir. Bu bağlamda çalışmada rekabetçilik kavramı, rekabet
gücü göstergeleri ve elmas modeli detaylı bir şekilde ele alınarak
uygulama çalışması yapılmıştır.
2. Rekabet Analizi
Bir işletme faaliyet gösterdiği sektör ortalamasının üzerinde karlar
elde etmeyi sürdürüyorsa, o işletme için rakiplerinin üzerinde rekabet
avantajına sahiptir denir. Pek çok iş geliştirme stratejisinin hedefi
sürdürülebilir, rekabet avantajı sağlamaktır. Rekabet avantajı, Maliyet
ve Farklılık olmak üzere iki temel boyutta açıklanır. Yani, rekabet
avantajı, bir işletme rakiplerinin sunduğu faydaları daha düşük
maliyette sunabildiğinde (maliyet avantajı) ya da rekabet ettiği
ürünlerin sahip olmadığı faydalar sunabildiğinde (farklılık avantajı)
ortaya çıkmaktadır. Böylece, rekabet avantajı bir işletmenin müşterileri
için üstün değer ve kendisi için de üstün kâr yaratmasını sağlar. Maliyet
ve farklılık avantajları, bir işletmenin maliyet yada farklılık açısından
bir lider olarak sektördeki yerini tanımladığından pozisyon avantajları
olarak da bilinir. Rekabet avantajı yaklaşımında bir diğer boyut ise
kaynak temelli bakıştır. Bu yaklaşıma göre bir işletme, rekabet avantajı
yaratmak için kaynaklarından ve yeteneklerinden faydalandığını
vurgulamaktadır. (Porter 1990).
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2.1. Elmas Modeli
Porter 1990 yılında yayımladığı “Ulusların Rekabet Avantajı” adlı
kitabında “Neden bazı ülkeler diğer ülkelere göre daha rekabetçidir?”
sorusuna cevap ararken bir ülkenin bir sektörünün rekabet gücünü
analiz etmek için kendi geliştirdiği ve elmas modeli olarak adlandırdığı
modelini kullanmaktadır. Model, ulusal rekabet avantajlarının
belirleyicilerini sistematik olarak ortaya koymak için küresel rekabetin
unsurlarını bir sistem yaklaşımı içinde analiz etmektedir.
2.2. Elmas Modeli Değişkenleri
Porter’ın gerçekleştirdiği rekabet araştırmaları sonucunda
uluslararası rekabet analizi gerçekleştirilirken 5 ana faktörün analiz
edilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Porter’ın elmas modeli
sektörlerin rekabet gücünün bu 5 ana faktör kapsamında göreceli olarak
değerlendirilmesine dayanır. Tanımlanan 5 faktör sırasıyla:
 Girdi koşulları
 Talep koşulları
 İlgili ve destekleyici aktörler
Firma stratejisi, yapı ve rekabet faktörü
 Devlet
Rekabet avantajını belirleyen elmas modeli, bir sistem ortaya
çıkarmakta, bu nedenle temel değişkenler tek tek değil, birlikte rekabet
avantajlarını belirlemektedir. Diğer bir deyişle, modelin beş kösesinde
yer alan faktörler birbirlerini etkilemektedir. Dolayısıyla sistem
dinamik bir yapı kazanmaktadır.
Porter’ın (1990) elmas modelinde sistem bütünü sürekli hareket
halinde, olumlu ve olumsuz etkilerin oluştuğu bir süreç olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu süreçte rekabet avantajları, yenilenme ve yeniliklerin
hızına bağlıdır. Bir belirleyenden kaynaklanan etkinin yararlı duruma
gelebilmesi diğer belirleyenlerin durumuna bağlıdır. Her etken kendine
yansıyan etkiyi değerlendirme durumunda olduğu takdirde bundan
olumlu olarak etkilenmektedir. Geniş ve yaygın etkileşimin ortaya
çıkması, sistem bütünü içindeki karşılıklı etkileşimin nitelik ve
yoğunluğuna bağlı olup, tek bir etken, genelde yetersiz kalırken; yeni
bilgi, yetenek ve oyuncuların sürekli devreye girdiği dinamik ve
rekabetçi bir ortamın varlığı küresel rekabet avantajını ortaya
çıkarmaktadır (Eraslan ve d. 2007).
Modelde bulunan 5 ayrı faktörün değişkenleri için katsayılar
belirlendikten sonra aşağıda bulunan formüle göre modelde bulunan 5
ayrı faktörün rekabet katsayısı tespit edilir.
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=

(1)

: k faktörünün aldığı rekabet değeri
: k faktörü altında i değişkenin ağırlığı
: k faktörü altındaki i değişkenin değeri
Girdi koşulları, Talep koşulları, İlgili ve destekleyici aktörler, Firma
stratejisi, yapı ve rekabet faktörü ve Devlet faktörleri için ayrı ayrı FD
değeri hesaplandıktan sonra,
R=

(2)

R: RK
: k faktörüne verilen ağırlık değeri
: k faktörünün aldığı rekabet değeri
(2) formülü hesaplandıktan sonra sektörün ulusal düzeyde rekabet
katsayısı belirlenmiş olacaktır (Eraslan ve d. 2007).
2.3. Mann-Whitney U Testi
Mann-Whitney U testi aşağıda varsayımlara dayanmaktadır:
a) Her bir örneklem tanımladığı kitleden rastgele seçilmiştir.
b) İki örneklem birbirinden bağımsızdır.
c) Gözlenen sürekli rastgele değişkendir.
Aslında bir çok parametrik olmayan testte yaygın olan bu varsayım
genellikle mecbur tutulmamaktadır. Böyle testlerde sık sık kesikli bir
rasgele değişken tanımlayan bağımlı bir değişken kullanılır.
d) Örneklemlerin alındığı temel kitleler biçim olarak aynıdır. Buna
karşın temel kitle dağılımının biçimi normal olmayacaktır. MannWhitney U testini kullanmayla değerlendirilen rank-sıralama verisine
göre aşağıdakilerden biri doğrudur:
 Veri rank-sıralama formatındadır, çünkü skorlara uygun tek
format budur.
 Veri aralık / oran formatından rank-sıralama formatına
dönüştürülür, çünkü araştırmacı
iki örneklem t testi için normallik varsayımının bozulduğuna
inanmıştır (Üstündağ, 2005).
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Tablo 1. Mann-Whitney U Testi için Hipotez Testi
Test Hipotezi
Tek Yönlü
𝐻0 : 𝑢1 = 𝑢2
𝐻1 : 𝑢1 > 𝑢2

Çift Yönlü
𝐻0 : 𝑢1 = 𝑢2
𝐻1 : 𝑢1 ≠ 𝑢2

Tek Yönlü
𝐻0 : 𝑢1 = 𝑢2
𝐻1 : 𝑢1 < 𝑢2

Yukarıdaki alternatif hipotezlerden sadece biri kullanılır.
Araştırmacının seçtiği alternatif hipotez desteklenirse sıfır hipotezi
reddedilir (Üstündağ, 2005).
Mann-Whitney U testi ile veriyi analiz etmek için aşağıdaki tablo
hazırlanır.
Tablo 2. Mann-Whitney U Testi için Test İstatistiği
Nesne
Numarası
Nesne 1,1
.
.
.
Nesne 1,

Grup 1
𝑋1

𝑅1
𝑅1𝑖
.
.
.

.
.
.

Nesne
Numarası
Nesne 2,1
.
.
.
Nesne 2,

=

Grup 2
𝑋2

𝑅2
𝑅2𝑖
.
.
.

.
.
.

=

Nesnelerin tümüne bir rank tayin edilmiştir. Grupların her biri için
rankların toplamı hesaplanır. Tablo 2.2’te hesaplanan bu değerler
’dır. Grupların ikisi için rankların toplamını hesaplamaya bağlı

ve

olarak (2.3) ve (2.4) eşitlikleri kullanılarak

değerleri

ve

hesaplanır.
=

+

-

(3)
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=

+

-

Dikkat edilirse

(4)

değerleri asla negatif olamaz. Negatif değer

ve

gözlenirse hesaplamalarda hata yapılmış demektir.
(5),

için doğru değerlerin hesaplandığını doğrulamak için

ve

kullanılabilir.
=

+

(5)

(5)’ deki ilişki doğrulanmazsa U değerlerinin hesaplanmasında hata
yapılmış demektir (Üstündağ, 2005).
2.4. İki Oran Testi
A ve B gibi iki anakütleden çekilmiş örneklerin oranlarının
karşılaştırılmasında kullanılır. Örneklerin anakütleden tesadüfi olarak
seçilmelidir. Ve örnek sayısının büyük olması istenir (Sheskın,2004).
Tablo 3. İki Oran Testi için Hipotez Testi
Test Hipotezi
Tek Yönlü
𝐻0 : 𝑝𝑎 = 𝑝𝑏
𝐻1 : 𝑝𝑎 > 𝑝𝑏

Çift Yönlü
𝐻0 : 𝑝𝑎 = 𝑝𝑏
𝐻1 : 𝑝𝑎 ≠ 𝑝𝑏

Tek Yönlü
𝐻0 : 𝑝𝑎 = 𝑝𝑏
𝐻1 : 𝑝𝑎 < 𝑝𝑏

= A örneğine ait oranı,
= B örneğine ait oranı,
= İlgilenilen özellik için birleştirilmiş örnek oranı,
=Diğer özellik için birleştirilmiş örnek oranı
= z cetvel değeri olmak üzere;
=

/

,

=

/

(6)
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=

,

=1-

z=

(7)

˜

(8)

şeklinde hesaplanır.
3. Bulgular ve Tartışma
Bu çalışmanın amacı, rekabet analizini bir uygulama üzerinde adım
adım göstermek ve elde edilen program çıktılarının yorumlanmasında
göz önünde bulundurulması gereken hususları irdelemektir. Bu amaçla,
SPSS paket programından yararlanılarak, yerel, ulusal ve simülasyon
yöntemi ile elde edilen veriler, 26 değişken bazında Tıbbi Cihaz İmalatı
Sektöründe Türkiye ve Samsun verileri karşılaştırılmaya çalışılmıştır.
Değişkenlerin karşılaştırmaları parametrik olmayan yöntemlerden
Mann Whitney U testi ve İki Örneklem Oran testi ile yapılmıştır.
Karşılaştırma sonucunda ortalamalar arasındaki farklar tespit
edilmiştir. Fark olmayan değişkenler 𝑌𝑇İ = 𝑌𝑆İ olarak ifade edilmiştir.
Ancak karşılaştırma testi sonucunda farklılık gösteren değişkenler var
ise yüzdelik olarak ne kadar bir farklılığının olduğu tespit edilmeye
çalışılmıştır. Daha sonra bu ortalamaları toplayıp yüzde kaç Samsun
ortalamasını açıkladığı bulunmuştur. Dolayısıyla elde edilen 𝑌𝑆İ değeri
rekabet analizindede kullanacağımız tek değişkenin rekabet düzeyi
olduğunu belirtelim.
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Tablo 4. İki Oran Testi Sonuçları
Code

D1

D3

D4

D5
D9
D19
D21
D23

Grups

N

Ratio

Türkiye

87

0,543

Samsun

123

0,768

Türkiye

112

0,700

Samsun

136

0,850

Türkiye

145

0,906

Samsun

89

0,556

Türkiye
Samsun
Türkiye
Samsun
Türkiye
Samsun
Türkiye
Samsun
Türkiye
Samsun

p

0,000

0,001

0,000

Hipotez
𝑯𝟎 : 𝒑𝑺 = 𝒑𝑻
𝑯𝟏 : 𝒑𝑺 ≠ 𝒑𝑻
için Karar

Rekabet
Düzeyleri

p<0,05 𝐻0
reddedilir.

𝑃𝑇1 =0,54
𝑃𝑆1 =0,77
𝑃 −𝑃
|𝑌𝑆1 |=| 𝑇1 𝑆1 |

p<0,05 𝐻0
reddedilir.

𝑌𝑆1 = 0,43
𝑃𝑇3 =0,70
𝑃𝑆3 =0,85
𝑃 −𝑃
|𝑌𝑆3 |=| 𝑇3 𝑆3 |

p<0,05 𝐻0
reddedilir.

𝑌𝑆3 = 0,21
𝑃𝑇4 =0,91
𝑃𝑆4 =0,55
𝑃 −𝑃
|𝑌𝑆4 |=| 𝑇4 𝑆4 |

𝑃𝑇1

𝑃𝑇3

𝑃𝑇4

𝑌𝑆4 = 0,40
75
63
85
92
82
93
79
84
74
59

0,468
0,393
0,531
0,575
0,512
0,581
0,493
0,525
0,462
0,368

0,174
0,431
0,216
0,576
0,087
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p>0,05 𝐻0
reddedilemez.
p>0,05 𝐻0
reddedilemez.
p>0,05 𝐻0
reddedilemez.
p>0,05 𝐻0
reddedilemez.
p>0,05 𝐻0
reddedilemez.

𝐻0 kabul
edildiğinden
rekabet düzeyleri
eşittir.

Tablo 5. Mann Whitney U Testi Sonuçları
Test Statistic
Cod
e

D2

D6

D7

D8

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

Grup
s
Türki
ye
Sams
un
Türki
ye
Sams
un
Türki
ye
Sams
un
Türki
ye
Sams
un
Türki
ye
Sams
un
Türki
ye
Sams
un
Türki
ye
Sams
un
Türki
ye
Sams
un
Türki
ye
Sams
un
Türki
ye
Sams
un
Türki
ye

N

54

Avera
ge
Ranks

Wilcox
on

Z

p

9.308,5

21.243,
5

3,607

0,00
0

11.774,
0

24.654,
0

1,274

0,20
3

10.389,
5

23.269,
5

2,155

0,03
1

10.749,
5

20.479,
5

0,615

0,53
9

9.079,0

21.799,
0

4,748

0,00
0

8.196,5

21.076,
5

5,995

0,00
0

10.092,
0

22.972,
0

3,487

0,00
0

9.112,5

21.992,
5

4,777

0,00
0

12.057,
0

24.937,
0

0,955

0,33
9

10.486,
5

23.206,
5

2,886

0,00
4

9.415,0

22.295,
0

4,190

0,00
0

137,94

52

169,26

60

66,91

60

154,09

60

145,43

50

166,24

60

152,32

39

147,33

16
0
15
9
16
0
16
0
16
0
16
0
16
0
16
0
16
0
16
0
16
0
15
9
16
0

MannWhitn
ey

182,76
137,10
189,27
131,73
177,43
143,58
183,55
137,45
165,14
155,86
173,96
145,95
181,66
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Hipotez
𝑯𝟎 : 𝒎𝑺 =
𝒎𝑻
𝑯𝟏 : 𝒎𝑺 ≠
𝒎𝑻
için Karar
p<0,05 𝐻0
reddedilir.

p>0,05 𝐻0
reddedilem
ez.
p<0,05 𝐻0
reddedilir.

p>0,05 𝐻0
reddedilem
ez.
p<0,05 𝐻0
reddedilir.

p<0,05 𝐻0
reddedilir.

p<0,05 𝐻0
reddedilir.

p<0,05 𝐻0
reddedilir.

p>0,05 𝐻0
reddedilem
ez.
p<0,05 𝐻0
reddedilir.

D17

D18

D20

D22

D24

D25

D26

Sams
un
Türki
ye
Sams
un
Türki
ye
Sams
un
Türki
ye
Sams
un
Türki
ye
Sams
un
Türki
ye
Sams
un
Türki
ye
Sams
un
Türki
ye
Sams
un

16
0
16
0
16
0
16
0
16
0
85
15
9
16
0
16
0
16
0
15
9
16
0
15
9
16
0
15
9

139,34
240,50
0,0

12.880,
0

16,52
7

0,00
0

2.640,0

15.520,
0

14,45
1

0,00
0

5.698,0

9.353,0

2,082

0,03
7

10.446,
5

23.326,
5

2,920

0,00
3

10.290,
0

23.010,
0

3,018

0,00
3

10.461,
0

23.341,
0

2,810

0,00
5

11.262,
5

23.982,
5

1,812

0,07
0

80,50
224,00
97,00
110,04
129,16
175,21
145,79
175,19
144,72
145,88
174,21
169,11
150,83
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p<0,05 𝐻0
reddedilir.
p<0,05 𝐻0
reddedilir.

p<0,05 𝐻0
reddedilir.

p<0,05 𝐻0
reddedilir.

p<0,05 𝐻0
reddedilir.

p<0,05 𝐻0
reddedilir.

p<0,05 𝐻0
reddedilir.

p>0,05 𝐻0
reddedilem
ez.

Tablo 6. Değişkenler için Rekabet Analizi Sonuçları

Rekabet Düzeyleri

Code

𝑃𝑇2 −𝑃𝑆2

D2

𝑃𝑇2 = 137

𝑃𝑆2 = 169 => |𝑌𝑆2 |=|

D7

𝑃𝑇7 = 145

𝑃𝑆7 = 166 => |𝑌𝑆7 |=|

𝑇7−𝑃𝑆7
𝑃𝑇7

| => 𝑌𝑆2 = 0,23

| => 𝑌𝑆7 = 0,14

𝑃𝑇10 −𝑃𝑆10

D10

𝑃𝑇10 = 182

𝑃𝑆10 = 137 => |𝑌𝑆10 |=|

D11

𝑃𝑇11 = 189

𝑃𝑆11 = 131 => |𝑌𝑆11 |=|

D12

𝑃𝑇12 = 177

𝑃𝑆12 = 143 => |𝑌𝑆12 |=|

D13

𝑃𝑇13 = 183

𝑃𝑆13 = 137 => |𝑌𝑆13 |=|

D15

𝑃𝑇15 = 173

𝑃𝑆15 = 145 => |𝑌𝑆15 |=|

D16

𝑃𝑇16 = 181

𝑃𝑆16 = 139 => |𝑌𝑆16 |=|

D17

𝑃𝑇17 = 240

𝑃𝑆17 = 80 => |𝑌𝑆17 |=|

D18

𝑃𝑇18 = 224

𝑃𝑆18 = 97 => |𝑌𝑆18 |=|

D20

𝑃20 = 110

D22

𝑃𝑇22 = 175

𝑃𝑆22 = 145 => |𝑌𝑆22 |=|

D24

𝑃𝑇24 = 175

𝑃𝑆24 = 144 => |𝑌𝑆24 |=|

D25

𝑃𝑇25 = 145

𝑃𝑆25 = 174 => |𝑌𝑆25 |=|

D6, D8,
D14,
D26

𝑃𝑇2

𝑃𝑇10

| => 𝑌𝑆10 = 0,25

𝑃𝑇11 −𝑃𝑆11
𝑃𝑇11

𝑃𝑇12 −𝑃𝑆12
𝑃𝑇12

𝑃13𝑇 −𝑃13𝑆
𝑃13𝑇

𝑃𝑇15 −𝑃𝑆15
𝑃𝑇15

𝑃𝑇16 −𝑃𝑆16
𝑃𝑇16

𝑃𝑇17 −𝑃𝑆17
𝑃𝑇17

𝑃𝑇18 −𝑃𝑆18
𝑃𝑇18

𝑃𝑇20 −𝑃𝑆20

𝑃𝑆20 = 129 => |𝑌𝑆20 |=|

𝑃𝑇20

| => 𝑌𝑆12 = 0,19
| => 𝑌𝑆13 = 0,25
| => 𝑌𝑆15 = 0,16
| => 𝑌𝑆16 = 0,23

| => 𝑌𝑆17 = 0,67

| => 𝑌𝑆18 = 0,57

| => 𝑌𝑆20 = 0,17

𝑃𝑇22 −𝑃𝑆22
𝑃𝑇22

𝑃𝑇24 −𝑃𝑆24
𝑃𝑇24

𝑃𝑇25 −𝑃𝑆25
𝑃𝑇25

| => 𝑌𝑆11 = 0,30

| => 𝑌𝑆22 = 0,17
| => 𝑌𝑆24 = 0,17

| => 𝑌𝑆25 = 0,19

𝐻0 kabul edildiğinden rekabet düzeyleri eşittir.
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Samsun ile Türkiye’de bulunan firmaların D1 stratejileri, D2
kapasite kullanım oranları, D3 patentleri, D4 tasarım sayısı, D7 çalışan
sayıları, D10 ekipman sıkıntısı, D11 hammadde maliyetinin fazlalığı,
D12 makine ve ekipman maliyetinin fazlalığı, D13 enerji maliyetinin
fazlalığı, D15 insan kaynağı maliyetinin fazlalığı, D16 sektörel alt
yapıdaki genel sıkıntıları, D17 iç talepleri, D18 dış talepleri, D20
üniversite ile ilişkileri, D22 kamu ile ilişkileri, D24 devletin destek
verip vermemesi ve D25 devletin uyguladığı vergiler bakımından
aralarında fark vardır.
Samsun ile Türkiye’de bulunan firmaların D5 devlet destekli ar-ge
ürünü, D6 bölgede bulunan diğer firmalarla işbirliği kültürü, D8
üniversite mezunu bulma, D9 sektörleriyle ilgili üniversite bölümü,
D14 bina ve arsa fiyatları maliyetleri, D19 özelleşmiş ürün üretme, D21
oda veya borsalarının olup olmaması, D23 finans kuruluşlarının kredi
verip vermemesi ve D26 yasal uygulama ve bürokrasi bakımından
aralarında fark yoktur.
Rekabet analizinde kullanılacak rekabet katsayısı 𝑋𝑖 , güvenilirlilik
analizi ile tespit edilen toplam korelasyon sayısı olacaktır. Bu nedenle
𝑋𝑖 değerini elde etmek adına güvenilirlik analizi yapılarak şu sonuçlar
elde edilmiştir. Güvenilirlik analizi sonucu elde edilen Cronbach Alfa
katsayısı katsayısı 0,725 olarak bulunmuştur. Buna göre analiz yaklaşık
% 72 düzeyinde güvenilirdir. Bu sonuca göre araştırmanın normal
düzeyde güvenilir olduğu sonucuna varılmaktadır.
Cronbach's
Alpha

Cronbach's Alpha Based on
Standardized Items

0,725

0,770

N of
Items
26

Tablo 7. Güvenirlik Analizi Sonuçları
Rekabet katsayısı karşısındaki değişkenin katsayısıdır. Yani ele
alınan değişkenin modelde % kaç oranında açıklandığının anlamıdır.
Dolayısıyla toplam korelasyon, bulunduğu değişkenin modele katkısını
açıklamaktadır. Örneğin: Toplam korelasyon sonuçları tablo 2.7.
verilen D1 Stratejileri var mı? Sorusu rekabet analizi modeli için
katkısının 0,60 katkı sağladığı şeklinde yorumlanmaktadır.
Herhangi bir değişkenin silinmesi durumunda elde edilecek
Cronbach Alfa katsayılarına bakıldığında, analiz dışı bırakılacak soru
olmadığı görülmektedir çünkü bu değerler 0.725’ ten anlamlı ölçüde
büyük değildir.
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Tablo 8. Güvenirlik Analizi Toplam Korelasyon Sonuçları
Code

Değişken Silinmesi
Durumunda
Güvenilirlilik Analizi
Ortalama Sonucu

Değişken Silinmesi
Durumunda
Güvenilirlilik Analizi
Varyans Sonucu

Toplam
Korelasyon

Değişken
Silinmesi
Durumunda
Güvenilirlilik
Analizi Sonucu

D1

47,14

53,980

0,600

0,680

D2

45,86

67,790

0,119

0,724

D3

48,28

69,158

-0,062

0,727

D4

48,00

63,429

0,727

0,702

D5

47,84

63,520

0,653

0,703

D6

46,81

53,393

0,699

0,670

D7

47,51

57,970

0,632

0,686

D8

47,79

61,550

0,396

0,706

D9

47,98

62,452

0,847

0,697

D10

47,98

62,928

0,781

0,700

D11

47,91

66,420

0,219

0,720

D12

47,65

69,328

-0,071

0,738

D13

47,65

68,804

-0,028

0,734

D14

47,28

67,587

0,050

0,731

D15

47,42

68,678

-0,018

0,734

D16

46,98

63,261

0,224

0,722

D17

47,63

67,430

0,176

0,722

D18

48,12

69,296

-0,065

0,730

D19

47,98

62,928

0,781

0,700

D20

46,44

62,872

0,145

0,737

D21

47,84

66,663

0,256

0,719

D22

46,72

63,254

0,209

0,724

D23

47,79

67,265

0,181

0,722
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D24

46,88

63,629

0,195

0,725

D25

46,37

67,858

0,000

0,739

D26

46,72

66,063

0,090

0,733

Rekabet analizi ile rekabet düzeyinin tespiti;
Firma stratejisi, yapı ve rekabet faktörü:
𝑅1 =

𝑋1 𝑌1𝑆 +𝑋2 𝑌2𝑆 +𝑋3 𝑌3𝑆 +𝑋4 𝑌4𝑆 +𝑋5 𝑌5𝑆 +𝑋6 𝑌6𝑆

(9)

𝑋1 +𝑋2 +𝑋3 +𝑋4 +𝑋5 +𝑋6
0,60∗43+0,12∗23+(−0,06)∗21+0,73∗40+0,65∗50+0,70∗50
0,60+0,12+(−0,06)+0,73+0,65+0,70

𝑅1 =

= 45,3

Girdi
koşulları:
𝑅2 =

𝑋7 𝑌7𝑆 +𝑋8 𝑌8𝑆 +𝑋9 𝑌9𝑆 +𝑋10 𝑌10𝑆 +𝑋11 𝑌11𝑆 +𝑋12 𝑌12𝑆 +𝑋13 𝑌13𝑆 +𝑋14 𝑌14𝑆 +𝑋15 𝑌15𝑆 +𝑋16 𝑌16𝑆
𝑋7 +𝑋8 +𝑋9 +𝑋10 +𝑋11 +𝑋12 +𝑋13 +𝑋14 +𝑋15 +𝑋16

𝑅2 = 33,7
Talep koşulları:
𝑅3 =

(10)

𝑋17 𝑌17𝑆 +𝑋18 𝑌18𝑆 +𝑋19 𝑌19𝑆
𝑋17 +𝑋18 +𝑋19
0,18∗67+(−0,07)∗57+0,78∗50
0,18+(−0,07)+0,78

𝑅3 =


(11)
= 52,9

İlgili ve destekleyici faktörler:

𝑋 𝑌
+𝑋 𝑌 +𝑋 𝑌22𝑆 +𝑋23 𝑌23𝑆
𝑅4 = 20 20𝑆 𝑋 21+𝑋21𝑆 +𝑋22 +𝑋
20
21
22
23
0,15∗17+0,26∗50+0,21∗17+0,18∗50
0,15+0,26+0,21+0,18

𝑅4 =

𝑅5 =

(12)
= 35,2

Devlet:
𝑋24 𝑌24𝑆 +𝑋25 𝑌25𝑆 +𝑋26 𝑌26𝑆
𝑋24 +𝑋25 +𝑋26
0,20∗17+0,00∗19+0,09∗50
0,20+0,00+0,09

𝑅5 =

(13)
= 15,6

Rekabet analizi;
R=

∑ 𝑋𝑗 𝑅𝑗

𝑋1 =
𝑋2 =

(14)

∑ 𝑋𝑗
0,60+0,12+(−0,06)+0,73+0,65+0,70
6

= 0,46

0,63+0,40+0,85+0,78+0,22+(−0,07)+(−0,03)+0,05+(−0,02)+0,22
= 0,30
10
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𝑋3 =

0,18+(−0,07)+0,78
3

𝑋4 =

0,15+0,26+0,21+0,18
4

𝑋5 =

0,20+0,00+0,09
3

R=

= 0,30
= 0,20

= 0,10

0,46∗45,3+0,30∗33,7+0,30∗52,9+0,20∗35,2+0,10∗15,6
0,46+0,30+0,30+0,20+0,10

= 40.75

Genel olarak sektörün rekabet düzeyi 40,75 olup, rekabet analizi
Likert Ölçeğine göre orta düzeyde rekabet edebilir olduğu analiz
sonucunda tespit edilmiştir. Yani sektör Türkiye genelindeki aynı
sektörlerde bulunan diğer firmalar ile rekabet edebilirliği analiz
edilmiştir. Bu durumda genel değerlendirme ve sonuç kısmı aşağıdaki
gibidir.
4.Sonuç ve Öneriler
Değişkenler bağımsız ve kategorik olması nedeniyle değişkenlerin
tamamı Parametrik olmayan yöntemlerden Mann Whitney U testi ve İki
Örneklem Oran testi ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar sonucunda
farklı olan değişkenlerin birbirlerine yüzde olarak ne kadar bir farklılık
gösterdiğini anlatmaya çalışılmış olup farklı olmayan değişkenler ise %
50 olarak 𝑋𝑖𝑆 değerleri bulunmuştur.
Çalışmanın devamında güvenilirlik analizi ile rekabet katsayıları
tespit edilmiştir. Her bir değişkenin silinmesi durumunda elde edilecek
Cronbach Alfa katsayılarına bakıldığında, analiz dışı bırakılacak soru
olmadığı görülmektedir çünkü bu değerler 0.725’ ten anlamlı ölçüde
büyük değildir. Dolayısı her bir değişken modele ayrı ayrı katkısı
bulunduğu düşünülmektedir.
Sonuç olarak; elde edilen değerler ve katsayılar formülünde yerine
konularak hesaplanması sonucunda sektörün genel olarak rekabet
analizi sonucu elde edilmiştir. Yani R = 40,75 olduğu tespit edilerek
orta düzeyde rekabet edebilir sonucuna varılmıştır.
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1. INTRODUCTION
Petroleum station workers, especially pumpers, are at risk because
of the chemicals in the fuel. The chemicals exposed to the employees
in petroleum stations are benzene, toluene, hexane, xylene,
ethylbenzene, methanol, ethanol, phenol, isobutylalcohol, isopropyl
alcohol, formaldehyde, carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen
oxides, sulfur dioxide, butane. (Lynge et al. 1997:457, Ray et al.
2007:174, Sonoda et al. 2001:250). Benzene and other organic volatiles
can cause respiratory irritation, kidney, liver central nervous system and
blood system damage. Exposure is mainly through the respiratory tract.
Repeated or prolonged inhalation of solvents with concentrations
exceeding the acceptable limits for the working environment, may
cause damage to the central nervous system (behavioral changes and
memory disorders, chronic solvent encephalopathy and so on.), bone
marrow damage, skin lesion and eye irritation. (ILO 1998).
In addition, petroleum products contain metal particles as nickel
(Ni), cadmium (Cd), lead (Pb), chromium (Cr), zinc (Zn), copper (Cu),
cobalt (Co), arsenic (As) and so on (Al-Faisal et al. 2010:88, Sharma et
al. 2001:310, El-Ghazaly et al. 2016:36). Heavy metals can be directly
harmful to public health by entering the body through inhalation,
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dermal contact, and soil (via by herbal and animal products) (Liu et al.
2007:209).
Free radicals are high-energy, non-stable compounds containing
electrons which do not form one or more pairs in their outer atomic
orbitals. This undoubted electron causes a great deal of reactivity to free
radicals and led them damage many biological materials such as
proteins, lipids, deoxyribonucleic acid (DNA), and nucleotide
coenzymes. Oxidative stress due to heavy metals is a negative change
in the reactive oxygen species (ROS) production and biological system
ROS/reactive nucleus species (RNS)-mediated damage and repair
balance (Al-Fartosy et al. 2017:83).
Superoxide dismutase is the metalloenzyme which catalyzes
dismutation of superoxide anion radicals to molecular oxygen and
hydrogen peroxide. It is found in all cells which metabolize oxygen. It
is an important defense against oxygen toxicity. The main function of
SOD is to protect aerobic organisms against harmful effects of
superoxide (Sheng et al. 2004:1235).
Zinc (Zn) is the second trace element in the human body which is
the most abundant after iron. Being an essential element, Zn is
necessary for many metalloenzym functions such as SOD, carbonic
anhydrase, and alcohol dehydrogenase and it works as a cofactor for
more than 200 enzymes (ATSDR 2005).
Sources of lead (Pb) exposure mainly include waste spread from
industrial processes, petroleum products and waste, food, cigarettes,
plumbing pipes, and local resources (i.e., batteries and toys) (Jainhaskar
et al. 2014:60).
Cadmium (Cd) element is found in automotive oils and diesel fuels.
Cadmium acetate chemical compound is used in the refining process to
remove crude oil and benzene mercaptans. The element of Cd is spread
to air during the filling and combustion of petroleum products and
passes to the hair by contact and to the lungs by inhalation (Luckett et
al. 2012:181).
Chromium (Cr) belongs to the VIB group, and being a transition
metal exhibits multible oxidation states from 0 to VI. It is an essential
element and plays an important role in glucose, fat, and protein
metabolism by increasing the effect of insulin in Cr (III) form (Waseem
et al. 2014). However, the International Agency for Research on Cancer
(IARC) and the United States Environmental Protection Agency
(USEPA) have reported that high Cr exposure is carcinogenic, while
the Dangerous Substance Directive (DSD) classifies Cr as a potentially
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toxic element in both chronic and acute exposure (Commision 1967,
Grevatt et al. 1998, Tchounwou et al. 2012:152).
In the present study, we aimed to measure the levels of Zn (II), Pb
(II), Cd (II), and Cr (II) and to measure levels of reduced GSH and
enzyme activity of SOD in hair tissues and blood serum samples of
workers employed in petroleum products filling stations in Van
province of Turkey for determining the effect of heavy metals on
abovementioned antioxidant enzymes.

2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Specimens
A total of 42 petrol stations workers (research group- 42 male) were
retrospectively included in this research from 12 petrol stations in Van
province of Turkey between 2015 and 2018. All members of the
research group were working on alternate days (24 hours) for the filling
of petroleum products and were identical according to eating habits,
body weight and sex between each other and the control group. Only
unleaded fuel-95, diesel fuel, and liquid petroleum gas (LPG) were used
in all included stations. A different marker was added into the diesel
fuel to increase the efficacy in each petroleum station. The control
group consisted of 25 age- and sex-matched healthy individuals based
on the following criteria: eating habits, age, body weight, sex, and 25
individuals living in the city center (about ≥ 5 km far from petrol
stations) and working in the office work were included. Those (research
and control group) who used alcohol or any other medication (including
antioxidant medications) and those with accompanying metabolic
disorder were excluded. A written informed consent was obtained from
each participant. The study protocol was approved by the local Ethics
Committee (Date: 05.05.2015 / No: 02). The study was conducted in
accordance with the principles of the Declaration of Helsinki.
2.1.1. Blood collection
Venous blood samples were collected early in the morning
following 9-12-hour fasting from all participants. The samples were
centrifuged for 10 min at 4,000 rpm/min, and sera were separated.
Serum samples were kept at -80°C until biochemical analysis.
2.1.2. Hair collection
From all participants, hair specimens (about 1 g) were taken from
the points of the nape near the hair skin by cutting with steel scissors
(dyed hair not included in the study).

74

2.2. Measurement of Zn, Pb, Cd, Cr metal levels in hair tissue
Hair specimens taken were mixed with a mechanical shaker in a
solution prepared by pure water containing 1% Triton x 100. Pure water
inside was decanted and separated and then, rinsed with acetone for 10
min. The process of washing with acetone was repeated four times, and
the specimens washed once more with pure water were dried overnight
in an incubator at 55°C (Rahman et al. 2000:836).
From each washed and dried hair specimen, 0,2000±0,0002 g was
weighed and 1 mL of concentrated HNO3 in analytical purity was added
and it was expected to be digested for eight hours. 10 mL of ultra-pure
water was then, added to the specimen and stored at -20°C until
measurement. The Zn, Pb, Cd, and Cr metal levels were determined
using different commercial standard solutions for the element combined
with an argon gas by inductively matched plasma optical emission
spectrometry (ICP-OES, Thermo ICAP 6300 DUO Scientific)
instrument (Table 1) (Rao et al. 2002:1334).
Table 1. ICP-OES: operating conditions and selected emission lines
Variable
RF Power (KW)
Nebulizer gas flow (l.min-1)
Auxiliary gas flow (l.min-1)
Gas pressure (bar)
Low WL range
High WL range
Number of replicates
Read time (s)
Pump speed (rpm)
Cone

0.95
0.65
0.50
5.5-6
Axial: 5 WL Radial:5 WL
Axial: 3 WL Radial: 3WL
2
26
50
Zn
Zn: 213.56
Pb: 220.35
Emission lines (nm)
Cd: 228.80
Cr: 283.50
KW, kilowatts; RF, radio frequency; l, liter; min, minute; bar, bar; WL,
waterless; s, second; rpm, cycle / minute; nm, nanometer.

2.3. Measurement of Zn, Pb, Cd, Cr metal levels in blood serum
The concentrations of Zn, Pb, Cd, and Cr in the serum specimens
were measured using inductively matched plasma optical emission
spectrometry (ICP-OES, Thermo ICAP 6300 DOU Scientific) and
commercially available Merck branded standard solutions. Chemical
standard mixtures were obtained by preparing stock solutions at varying
concentrations for each metal element (Tascılar et al. 2011:189).
75

2.4. Measurement of serum superoxide dismutase
In this study, the activity of Zn-Cu of SOD was measured. The ZnCu SOD activities were measured using a commercial kit of brand
Randox (UK, SD125). The principle of the assay was based on the
method of Woolliams et al. (1983) (Woolliams et al. 1983:254). The
enzyme activity was measured based on the alterations in absorbance at
505 nm. The results were recorded in U/mL.
2.5. Statistical Analysis
Statistical analysis was performed using the SPSS version 22.0
software (IBM Corp., Armonk, NY, USA). Descriptive data were
expressed in mean ± standard deviation (SD) using the Microsoft Excel
software (MS Excel, Microsoft Inc., Redmond, WA, USA). The
Student’s t-test was used to analyze the significant differences between
the groups.

3. FINDINGS
The mean age of the research and control groups was 40.70±4.3 and
41.32±2.3 years, respectively. The body mass index (BMI) of the
research and control groups was 22.56±1.70 kg/m2 and 23.67±2.53
kg/m2, respectively.
Table 2 shows the mean±standard deviation values of Zn, Pb, Cd,
Cr metals measured in the hair specimens of the research and control
groups and the level significance (p value) between the groups.
Table 2. Levels of Zn, Pb, Cd and Cr elements in hair specimens in
research and control groups
Petrol station
workers (N=42)

Control group
(N=25)

p

Zn (mg/g)

2.7500±1.281

2.0680±0.338

0.002

Pb(mg/g)

0.0218±0.017

0.0231±0.028

0.838

Cd (mg/g)

0.0069±0.005

0.0027±0.006

0.0001

Cr(mg/g)

0.0402±0.021
Petrol
Petrol
station
station
workers
workers >40
<40 age
age (N=12)
(N=30)

0.0061±0.003
Petrol
station
p
workers
>30 age
(N=23)

0.0001
Petrol
station
workers
<30 age
(N=19)

p

Zn(mg/g)

2.6410±
0.854

2.7930±
1.427

0.674

2.5770±
0.842

2.9600±
1.668

0.003

Pb(mg/g)

0.0353±
0.021

0.0164±
0.011

0.011

0.0268±
0.019

0.0157±
0.0112

0.024
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Cd(mg/g)

0.0096±
0.007

0.0058±
0.004

0.105

0.0077±
0.006

0.0059±
0.004

0.109

Cr(mg/g)

0.0443±
0.026

0.0386±
0.020

0.501

0.0409±
0.023

0.0393±
0.020

0.645

Zn, zinc; Pb, lead; Cd, cadmium; Cr, chromium; p, significance difference.

When the heavy metal levels in hair specimens were compared
between the research and control groups, Zn, Cd and Cr metal levels of
workers employed in petrol stations were found to be significantly
higher than the control group (p<0.05) (Table 2). This was attributed to
long-term exposure of mentioned metal concentration because human
hair has been used extensively in recent years to observe metal toxicity,
evaluate risk for human health, and determine the level of
environmental exposure. Metabolically inactive hair tissue is less
sensitive to the intake of heavy metals and is, therefore, a useful
biological indicator which characterizes long-term exposure in
measuring metal contamination (Yorufuji et al. 2010:40, Legrand et al.
2007:597).
The value of Pb in the hair specimens of workers employed in petrol
stations were slightly lower than the control group, there was no
statistically significant difference (p>0.05). The mean hair Pb level of
the research group were found to be approximate quantities with the
control group due to the use of unleaded fuel-95 in the petroleum
stations included in the research (Mielke et al. 2011:255). The amount
of Zn, Pb, Cd and Cr metal in hair specimens increased over the age of
40 as a function of increased metal exposure time (Jarup 2003:168;
Freije et al. 2015:98).
Table 3. Serum levels of Zn, Pb, Cd and Cr elements in research and
control groups
Petrol station
workers (N=42)

Control group
(N=25)

p

Zn (mg/L)

0.7323±0.159

0.8034±0.118

0.041

Pb (mg/L)

0.0340±0.016

0.0292±0.013

0.196

Cd (mg/L)

0.0091±0.001

0.0093±0.0007

0.364

Cr (mg/L)

0.1072±0.045
Petrol
station
worker
p
<40 age
(N=30)

0.1409±0.010
Petrol
Station
workers
>30
(N=23)

Petrol
station
workers
>40 age
(N=12)
Zn(mg/L)

0.7636±
0.251

0.7198±
0.107

0.569
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0.7260±
0.105

0.0001
Petrol
Station
worker
p
<30
(N=19)
0.7400
0.770
±0.105

Pb(mg/L)

0.0434±
0.192

0.0302±
0.013

0.046

0.0383±
0.017

Cd(mg/L)

0.0101±
0.001

0.0086±
0.001

0.002

0.0098±
0.001

Cr(mg/L)

0.1250±
0.049

0.1001±
0.044

0.138

0.1183±
0.044

0.0287

0.055

±0.014
0.0082
±0.001

0.0001

0.939±
0.044

0.085

Zn, zinc; Pb, lead; Cd, cadmium; Cr, chromium; p, significance difference.

The level of Pb metal in serum samples of workers employed in
petrol stations were higher than the control group (Table 3); however,
the difference due to Zn and Cr levels was statistically significant
(p<0.05). This was attributed to the completion of the half-time of Zn,
Cd and Cr metal in serum and elimination through excretory system at
the time of measurement (Abdullull-Wahap et al. 2004:429). In
addition, Zn metal is added into the content of the Zn-Cu SOD (Lovell
et al. 1999:88). Zn, Pb, Cd and Cr metal exposures were higher than
the control group when they were older than 40 years, but only Pb and
Cd were statistically significant (p<0.05) (Jarup 2003:168; Freije et al.
2015:98).
Table 4. Serum levels of SOD activity in research and control groups

SOD (U/ml)
Petrol
station
worker
>40 age
(N=12)
SOD(U/ml)

35.80±
10.6

Petrol station
workers
N=42

Control group
N=25

37.22±11.1
Petrol
station
workes
<40 age
(N=30)

45.56±9.84
Petrol
station
worker
>30 age
(N=23)

Petrol
station
worker
<30 age
(N=19)

p

36.52±
12.7

38.06±
9.16

0.652

37.79±
11.4

p

0.597

p
0.002

SOD, superoxide dismutase; p, significance difference.

Serum SOD activities of petrol stations workers were found to be
significantly lower than the control group (p<0.05). Since petroleum
products contain some particles and volatile organic substances,
petroleum workers are chronically exposed to these substances through
inhalation (Vedal et al. 2013) and these petroleum compounds increase
oxidative stress and inflammation (Vedal et al. 2013, Singaraju et al.
2012:2). Reduced Zn-Cu SOD activity in blood serum of workers at
petrol stations is due to the displacement of Pb with Cu element due to
SOD enzyme. Since SOD is an enzyme containing Zn-Cu, it binds to
the element Cu in the presence of Pb and converts the SOD enzyme into
an inactive form, causing erythrocyte SOD activity to decrease.
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Similarly, it has been assumed that the Cd metal inhibits coenzymes,
cofactor tasks in the cell by binding to the Zn metal, which is the
cofactor of the SOD enzyme with similar electron sequence, resulting
in a decrease in SOD enzyme activity (Azize, 2018:4). In addition,
reduction species of Cr (VI) such as Cr (V), Cr (IV), Cr (III), and Cr
(II) after their generation by various enzymatic and non-enzymatic
pathways react with H2O2 and produce reactive OH radicals and
decreased SOD enzyme activity (Al-Fartosy et al. 2017:83). In
addition, serum SOD activities of stations workers over age 40 were
lower than activities of workers under age 40 and under age 30,
although did not reach statistical significance (p>0.05)(Table 4).This
has been attributed to increased heavy metal exposure (Banerjee et al.
2015:91) and decreased bodily metabolic functions (Lopez-Torres et al.
1993:133).

4. CONCLUSIONS
In Turkey’s Van province, persons start working at an early age in
petroleum products filling stations. In this research study, the workers
working at a petroleum products filling station were exposed to toxicity
of Cd, Pb metals, and Zn and Cr heavy metals during unleaded fuel-95,
diesel fuel, and liquid petroleum gas filling and the SOD enzyme
activity decreased consequently. Therefore, petroleum products filling
stations workers may be advised to use hand, facial and hair masks to
avoid exposure to airborne products following refueling and heavy
metal particles they contain.
In addition to abovementioned subjects, investigating amount of
heavy metals content of petroleum products and the structure of the
marker substances added to the diesel will be useful.
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İŞARETLİ KÖKLÜ ÇARPIM ÇİZGELERİ VE KÖK TEPESİ
İŞARETLİ DÖNGÜ ÇİZGE ÜZERİNDE OLANLARININ
LAPLASYEN SPEKTRUMU ÜZERİNE
On the Signed Rooted Operations and Laplacian Spectrum of The
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Dr. Öğretim Üyesi Hande Tunçel GÖLPEK
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye, hande.tuncel@deu.edu.tr
Orcid No: 0000-0001-9183-6732
1. Giriş
Gerçekte var olan insan yapımı ya da doğal birçok problem, çizgeler
veya ağlar yardımıyla modellenip, bu model üzerinden çizge teorisi
yöntemleri ile çözüm sağlanabilmektedir. Cebirsel çizge teorisi ise
cebir ve çizge teorisinin kombinasyonundan meydana gelmiş ve
1973’den bu yana gelişim göstermektedir. Bitişiklik, Laplasyen matris
ve çeşitleri ve bunlara ait özdeğer ve özvektörler yardımıyla çizge
yapıları analiz edilmiş, birçok alanda uygulama imkanı ortaya çıkmıştır.
Literatürde bu alanda yazılmış birçok çalışma ve ayrıca kitaplar da
mevcuttur (Godsil ve Royle, 2001, Biggs, 1993, Mohar, 1991, Merris,
1994, Fiedler, 1973, Cvetkovic ve diğerleri., 1979).
Bu alanda sıklıkla ele alınan konular arasında, çeşitli çizge
operasyonlarının sonucunda ortaya çıkan yeni çizgeyi özdeğer ve
özvektörler yardımıyla analiz etmek, elde edilen sonuçlara bağlı olarak
çizgeleri karakterize etmek gelir. Kartezyen çarpım ve türevleri, tepe
ekleyip çıkarma, korona işlemi ve türevleri bu alanda birçok sonucun
elde edildiği operasyonlardan bazılarıdır (Merris, 1998, Cardoso vd,
2013, Barik vd, 2015, McLeman ve McNicholas, 2011, Barik vd.,
2018).
Bu çalışmada da kök çarpım işleminin işaretli hali ele alınacaktır.
Bunun için öncelikle işaretli köklü çarpım çizgesi tanımlanacaktır.
Daha sonra işaretli köklü çarpım işleminin bazı özel formlarına ait
Lapasyen spektrumu ele alınacaktır. İlk olarak işaretli çizge ve
Laplasyen matrise dair önbilgiler sağlanıp, köklü çarpım işlemini ile
işaretli çizgeyi kombine edilecektir. Sonrasında bazı özel işaretli köklü
çarpım çizgeleri için Laplasyen matrise ait spektrumdan söz edeceğiz.
Literatürde köklü çarpım çizgeleri ile ilgili çeşitli çalışmalar mevcuttur.
Bu operasyon sonucunda elde edilmiş çizgelerin bitişiklik, Laplasyen,
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işaretsiz ve normalize Laplasyen matrisine ait spektrumuna dair
sonuçlar elde edimiştir (Godsil ve McKay, 1978, Maghsoudi ve
Heydari, 2019, Heydari, 2018). Fakat bu operasyonun işaretli çizgeler
ile ilgili bir bağlantısı henüz kurulmamıştır.
2. Önbilgiler
Bu bölümde çalışmanın ilerleyen kısımlarında kullanılacak temel
tanım ve teoremler verilecektir. İlk olarak 1736’da Leonhard Euler
tarafından temeli atılmış çizge teorisinin temeli çizge tanımı sağlansın:
Tanım 2.1. V={1,2,…,n} tepeler kümesi ve tepe çiftleri arasındaki
bağlantıyı sağlayan E ayrıtlar kümesi olmak üzere G=(V,E) ile
gösterilen sıralı ikiliye çizge denir. Burada E= {(𝑖, 𝑗)| 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉} şeklinde
tanımlanır.
Bu çalışmada katlı ayrıt ya da yönlü ayrıt içeren çizgeleri ele
alınmayacaktır. Yani ele alınan çizgenin bitişik iki tepesi arasında tek
ve yönsüz bir ayrıt bulunacaktır. Bu tür yapılara basit çizgeler adı
verilir. Eğer i ve j ile belirtilen iki tepe bir ayrıt ile bağlı ise 𝑖~𝑗sembolü
ile gösterilecektir. Şekil 1 de bazı özel çizge yapıları görselleştirilmiştir.

Şekil 1: Özel Çizge Yapıları (a)Yol (path) Pn (b) Tam (complete) Kn
(c) Döngü (cycle) Cn (d) Yıldız (Star) K1,n (e) Tekerlek (Wheel) W1,n.
Bir çizgenin her bir i tepesine bağlı ayrıt sayısına i tepesinin derecesi
denir ve di sembolü ile gösterilir. Her tepenin derecesi aynı ise bu
çizgeler regüler çizgeler adını alır.
Çizge ile ilişkilendirilen matrislerden en temeli bitişiklik
(adjacency) matrisidir ve A(G)=(aij) ile gösterilir. Eğer çizge n tepeye
sahip ise bitişiklik matrisi 𝑛 × 𝑛 boyutunda bir matristir. Burada
1,
𝑎𝑖𝑗 = {
0,

𝑖~𝑗
𝑎𝑘𝑠𝑖 ℎ𝑎𝑙𝑑𝑒
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Şeklinde tanımlanır. Komşuluk (incidence) matrisi ise satırlarda
tepeler, sütunlarda ayrıtlar ile kurulmuş n tepeli m ayrıtlı bir çizge için
𝑛 × 𝑚 boyutuna sahiptir. Tepe ayrıta komşu ise matrisde 1 aksi halde 0
değerini alır. Q(G) ile gösterilir.
Köşegen elemanları çizgenin tepelerine ait dereceler olan, D(G) ile
gösterilen köşegen matrise derece matrisi adı verilir.
Çizge ile ilişkilendirilen bir diğer önemli matris Laplasyen
matrisidir.
𝐿(𝐺) = 𝑄𝑄 𝑇 = 𝐷(𝐺) − 𝐴(𝐺)
Şeklinde tanımlanır. L, f: 𝑉(𝐺) → ℝ fonksiyonlar uzayı üzerinde bir
operatör olarak görülebilir. Aşağıdaki şekilde bağlantı sağlanır:
𝐿𝑓(𝑖) ≔ 𝑑𝑖 𝑓(𝑖) − ∑ 𝑓(𝑗)

(1)

𝑗,𝑗~𝑖

Laplasyen matris simetriktir, oryantasyondan bağımsızdır, matrisin
özdeğerleri reeldir ve negatif değer almaz. Satır toplamı sıfırdır. Yani
sıfır her zaman bir özdeğerdir ve çizgenin Laplasyen matrisi
birleştirilmiş bileşen sayısı kadar sıfır özdeğerine sahiptir (Fiedler,
1973).
2.1.İşaretli Çizgeler
İşaretli çizgeler ilk olarak Harary (1953) tarafından ortaya atılmış,
sosyal denge teorisi ile ilişkilendirilmiştir.
Tanım 2.2. İşaretli çizge G=(V,E) basit çizgesinin ayrıtlarının + ve –
ile işaretlenmesi ile ortaya çıkar ve Γ = (𝐺, 𝜎) notasyonu ile gösterilir.
Burada 𝜎: 𝐸 → {+, −} ayrıt etiketleme fonksiyonu olarak adlandırılır.
Aynı işaretsiz çizgelerde olduğu gibi V(Γ) ile tepeler kümesini E(Γ)
ile ayrıtlar kümesi belirtilecektir. İşaretli çizgedeki bir i∈ 𝑉(Γ)
tepesinin derecesi 𝑑𝑖 = 𝑑𝑖+ + 𝑑𝑖− olarak tanımlanır. Burada 𝑑𝑖+ , i
tepesine komşu olan pozitif işaretli ayrıtların sayısını, 𝑑𝑖− ise i tepesine
komşu negatif işaretli ayrıtların sayısını göstermektedir. İşaretli
çizgenin Laplasyen matrisinin köşegen elemanlarını oluşturan tepelere
ait derece dizisi işaretsiz çizgelerden farklı olmasa da işaretli çizgeler
için tanımlanan işaret derecesi kavramı 𝑠𝑑𝑖 = 𝑑𝑖+ − 𝑑𝑖− şeklinde
hesaplanır.
Örnek 2.3. Aşağıda Şekil 2 ‘de verilen işaretli çizgede 𝑑1 = 2, 𝑑1+ =
1, 𝑑1− = 1, 𝑠𝑑1 = 0 dır.
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Şekil 2: İşaretli Çizge
İlerleyen bölümlerde sıklıkla karşılaşılacak, işaretli çizgelerin en
temel kavramlarından biri olan dengelilik durumundan söz edilmelidir.
İşaretli çizgedeki bir C döngüsünün işareti, döngüde yer alan bütün
ayrıtların işaretlerinin çarpımı ile elde edilir. Diğer bir ifade ile
𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐶) = ∏𝑒∈𝐶 𝜎(𝑒) dir. Eğer işaretli çizgedeki bütün döngüler
pozitif işarete sahip ise çizgeye dengeli (balanced), aksi takdirde
dengesiz (unbalanced) çizge denir. 0’ın bir Laplasyen özdeğer olması
için gerek ve yeter koşul işaretli çizgenin dengeli olmasıdır. Bu durum
1982’de Zaslavsky ve Chaiken tarafından ayrı çalışmalarda ortaya
atılan işaretli çizgeler için oluşturulmuş Matrix-Tree Teoremi ile
açıklanabilir. İşaretli çizgeler ile ilgili bir diğer önemli nokta
dönüştürme (switching) kavramıdır.
Tanım 2.4. Γ = (G, σ) bir işaretli çizge, θ : V → {+, −} bir tepe işaret
fonksiyonu olmak üzere, çizgedeki ayrıtların σ𝜃 (e) = θ(i)σ(e)θ(j)
ile işaretlendirilmesi ile Γ çizgesinden elde edilen yeni işaretli çizgeye
θ ile dönüştürülmüş çizge denir. Γ θ = (G, 𝜎 𝜃 ) notasyonu ile gösterilir
(Cameron ve diğerleri, 1994).
Γ1 =Γ2θ olacak şekilde öyle bir 𝜃 fonksiyonu var ise bu iki işaretli
çizgeye eş dönüştürülmüş (switching equivalent) çizgeler denir ve
Γ1~Γ2 şeklinde gösterilir.
Tanım 2.5. M1 ve M2, 𝑛 × 𝑛 boyutuna sahip iki matris olsun. M2 = SM1S
olacak şekilde öyle bir S = diag(s1,…,sn); si = ±1 köşegen matrisi varsa,
M1 ve M2 matrislerine işaret olarak benzer (signature similar) matrisler
denir (Hou vd., 2003).
2.2. İşaretli Çizgelerin Laplasyen Spektrumu
İşaretli çizgelerin Laplasyen spektrumu ilk olarak Hou tarafından ele
alınmıştır (Hou vd., 2003). Hou (2003), ilk olarak işaretli çizgelerin en
büyük özdeğeri ile ilgili sonuçlar elde etmiştir. Daha sonra, en küçük
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özdeğeri ile ilgili çalışmalar yapıp, isoperimetrik eşitsizlikler elde
etmiştir (Hou, 2005). Γ = (G, σ) n tepeli işaretli çizgesinin L(Γ) ile
gösterilen Laplasyen matrisi aşağıdaki gibi tanımlanır:
𝑑𝑖 ,
𝑖=𝑗
𝐿𝑖𝑗 = {−𝜎(𝑖, 𝑗),
𝑖~𝑗
0,
𝑎𝑘𝑠𝑖 ℎ𝑎𝑑𝑒
Bu çalışmada, n tepeli Γ işaretli çizgesinin Laplasyen matrisin
spektrumu,
𝜆1 (𝛤) ≤ 𝜆2 (𝛤) ≤ . . . ≤ 𝜆𝑛 (𝛤)
şeklinde azalmayan sırada sıralansın. Bu Laplasyen spektruma ait
literatürde yer alan birtakım önemli sonuçlardan bahsedilsin:
Lemma 2.6 Γ1 = (G; 𝜎1 ) ve Γ2 = (G; 𝜎2 ) altında yatan çizgeleri aynı
olan iki işaretli çizge olmak üzere Γ1 ~Γ2 ancak ve ancak L(Γ1 ) ve
L(Γ2 ) işaret olarak benzer matrislerdir (Hou vd., 2003).
Buradan çıkarılacak sonuç, eğer iki çizge eş dönüştürülmüş ise
bunlara ait Laplasyen sprektrumlar aynıdır.
Teorem 2.7. Γ = (G, 𝜎) işaretli bir çizge olmak üzere aşağıdaki ifadeler
birbirine denktir:
i. Γ dengelidir.
ii. Γ = (G, 𝜎) ~(G; +).
iii. Öyle bir S işaret matrisi vardır ki SL(𝛤)S nin köşegen dışındaki tüm
bileşenleri 0 veya -1 dir.
iv. Tepelerin öyle bir V (Γ) = V1 ∪V2 parçalanması vardır ki,
V1 ve V2 arasındaki tüm ayrıtlar − ile işaretlenmiştir ve V1 veya V2
çizgesindeki tüm ayrıtlar + ile işaretlidir (Hou vd., 2003).
Benzer düşünce ile;
Teorem 2.8. Γ = (G, 𝜎) işaretli bir çizge olmak üzere aşağıdaki ifadeler
birbirine denktir:
i. Γ çizgesindeki tüm tek döngüler negatif ve tüm _cift döngüler
pozitiftir;
ii. Γ = (G, 𝜎) ~(G; −)
iii. Öyle bir S işaret matrisi vardır ki SL(𝛤)S nin köşegen dışındaki tüm
bileşenleri 0 veya 1 dir.
iv. Tepelerin öyle bir V (Γ) = V1 ∪V2 parçalanması vardır ki,
V1 ve V2 arasındaki tüm ayrıtlar + ile işaretlenmiştir ve V1 veya V2
çizgesindeki tüm ayrıtlar − ile işaretlidir (Hou et al., 2003).
Lemma 2.9. Γ = (G, σ) n tepeli işaretli bir çizge olsun. Farzedelim ki f
= (f(1), . . . , f(n)), 𝐿̅(Γ) normalize Laplasyen matrise ait λ özdeğerine
87

karşılık gelen özvektör olsun. Eğer Γ θ = (G, σθ ), Γ işaretli çizgesinden
elde edilen θ ile dönüştürülmüş işaretli bir çizge ise f θ := (θ(1)f(1), . .
. , θ(n)f(n)), 𝐿̅(Γ θ ) normalize Laplasyen matrise ait λ özdeğerine
karşılık gelen özvektördür (Atay ve Tunçel, 2014).
Bir önceki Lemma normalize Laplasyen matris için söylenmiş bir sonuç
olup benzer şekilde Laplasyen matris için de söylenir.
1. İşaretli köklü çarpım çizgeleri
Köklü çarpım çizgeleri ilk olarak Godsil ve Mc Kay (1978)
tarafından tanımlanmış, karakteristik polinomuna dair sonuçlar elde
edilmiş ve bu çarpım kullanılarak elde edilmiş bir ağaçlar sınıfına dair
spektral karakterizasyon yapılmıştır. Bu bölümde köklü çarpım
çizgelerini işaretli olarak incelenecektir ve dengelilik durumundan
bahsedilecektir.
Tanım 3.1. Verilen n tepeli bir G çizgesi ve v kök tepesini içeren bir H
çizgesinin, 𝐺 ∘ 𝐻 notasyonu ile gösterilen köklü çarpım işlemi, G
çizgesinin bir kopyasını ve H çizgesinin n kopyasını alıp, G çizgesinin
her ui tepesi ile H çizgesinin i. kopyasındaki v kök tepesi ile
özdeşleştirilmesi sonucu elde edilir (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛) (Godsil ve Mc Kay,
1978).
Tabi bu çarpım tek türlü sonuç vermez. H çizgesindeki kök tepenin
seçiminin değişmesi ile elde edilen köklü çarpım çizgesi değişecektir.
Dolayısıyla üzerinde çalışılan parametrenin soncu kök tepenin seçimine
bağlı olarak farklılık gösterebilecektir. Köklü çarpım çizgelerine ait
literatürde bulunan birçok güncel sonuç yer almaktadır (Kuziak vd.,
2016, Maghsoudi ve Heydari, 2019, Heydari, 2018). İşaretsiz çizgeler
için yapılan bu tanım işaretli çizgelere de entegre edilebilir.
Tanım 3.2. n tepeli Γ1 = (𝐺, 𝜎1 ) işaretli çizgesi ile v kök tepesini içeren
Γ2 = (𝐻, 𝜎2 ) işaretli çizgesi olsun. Γ1 işaretli çizgesinin tüm tepeleri, Γ2
işaretli çizgesinin bir kopyası ile Γ1 ve Γ2 çizgelerindeki 𝜎1 ve 𝜎2 işaret
fonksiyonları korunma şartıyla v kök tepeden özdeşleşerek elde edilen
yeni işaretli çizgeye Γ1 ve Γ2 işaretli çizgelerinden elde edilen işaretli
köklü çarpım çizgesi denir ve Γ 1 ∘ Γ2 notasyonu ile gösterilir.
Örnek 3.3. Aşağıdaki şekilde köklü çarpım çizgesine bir ait bir görsel
verilsin:
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Şekil 3: Köklü Çaprım İşlemi
Sıradaki lemma köklü çarpım çizgesinin dengelilik durumunun
belirlenmesini sağlar.
Lemma 3.4. Γ 1 ∘ Γ2 işaretli çizgesi dengelidir (balanced) ancak ve
ancak Γ1 ve Γ2 işaretli çizgeleri dengelidir.
İspat: Γ 1 ∘ Γ2 işaretli çizgesi dengeli ise çizgedeki tüm döngüler
pozitiftir. Yani Γ 1 ∘ Γ2 işaretli köklü çizgesinin alt çizgeleri olan,
Γ1 çizgesinin ve Γ2 çizgesinin her bir kopyasındaki döngüler pozitif
olmak durumunda-dır. Diğer taraftan eğer Γ1 ve Γ2 işaretli çizgeleri
dengeli ise yapılarındaki bütün döngüler pozitif işarete sahiptir.
Bunların köklü çarpımı ile oluşan yeni çizgede yer alan döngüler de
pozitif olacağı için Γ 1 ∘ Γ2 işaretli çizgesi dengelidir.
2.𝚪(𝐆) ∘ Γ(𝑪𝒏 ) nin Laplasyen spektrumu
Bir önceki bölümde işaretli çizgelerin oluşturduğu Γ 1 ∘ Γ2 işaretli
köklü çarpım işlemini tanımlandı. Köklü çarpımlarda işaretsiz çizgeler
için literatürde yer alan sonuçların çoğu ağaç yapıları ile
ilişkilendirilmiştir. Fakat işaretli çizge için çizgenin döngü içermesi
işaretsiz çizgelerden bağımsız sonuçlar elde etmek adına önem taşır. Bu
sebeple kök tepenin bulunduğu çizgenin döngü içermesi tercih
sebebidir. Fakat, köklü çarpımın tanımı gereği, Γ2 işaretli çizgesindeki
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kök tepenin seçimine bağlı olarak farklı yapılar ortaya çıkacağı ve
parametrelere ya matrislere bağlı sonuçların değişeceği vurgulanmıştı.
Bu bölümde kök tepenin seçiminden bağımsız olarak bir takım sonuçlar
elde edilmek amacıyla Γ(G, 𝜎1 ) ∘ Γ(𝐶𝑛 , 𝜎2 ) yapısı ele alınacaktır.
Notasyonel yükten kurtulmak amacıyla Γ(G, 𝜎1 ) yerine Γ1 veΓ(𝐶𝑛 , 𝜎2 )
yerine
Γ2
sembollerini
kullanılsın.
V(𝛤1 )={1,2,3,…,m},
𝑖
V(𝛤2 )={1,2,3,…,n}, V(𝛤 1 ∘ 𝛤2 )={𝑘 : ∀𝑘 ∊ 𝛤2 , ∀ 𝑖 ∊ 𝛤1 } çizgelere ait
tepeler kümeleri olsun. Kabul edelim ki, 𝛤2 çizgesinin kök tepesi 1
etiketi ile etiketlensin. Buna göre 𝛤 1 ∘ 𝛤2 işaretli köklü çarpım
çizgesine ait Laplasyen matris aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:
𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑚 𝑣𝑒 𝑘, 𝑡 = 1,2, … , 𝑛 olmak üzere;

𝐿𝑘 𝑖,𝑡 𝑗

𝑑𝑖,𝑖 ∊𝛤1 + 2, 𝑒ğ𝑒𝑟 1𝑖 = 1𝑗
2,
𝑒ğ𝑒𝑟 𝑘 𝑖 = 𝑡𝑗 𝑣𝑒 𝑘, 𝑡 ≠ 1
= −𝜎1 (𝑖, 𝑗), 𝑒ğ𝑒𝑟 𝑖~𝑗, (𝑖, 𝑗 ∊ 𝛤1 )𝑣𝑒 𝑘 = 𝑡 = 1
−𝜎2 (𝑘, 𝑡), 𝑒ğ𝑒𝑟 𝑘~𝑡, (𝑘, 𝑡 ∊ 𝛤2 ) 𝑣𝑒 𝑖 = 𝑗
{0,
𝑑𝑖ğ𝑒𝑟 𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚𝑑𝑎

(2)

Örnek 4.1. 𝛤 1 = (𝑃2 , 𝜎1 )
ve 𝛤 2 = (𝐶3 , 𝜎2 ) çizgelerinin kök
çarpımından elde edilmiş 𝛤 1 ∘ 𝛤2 işaretli çizgesi Şekil 4’de
görülmektedir. Burada V(𝛤1 )={1,2,}, V(𝛤2 )={1,2,3}, V(𝛤 1 ∘
𝛤2 )={𝑘 𝑖 : ∀𝑘 ∊ 𝛤2 , ∀ 𝑖 ∊ 𝛤1 }={11 , 21 , 31 , 12 , 22 , 32 }
şeklinde
etiketlensin. (2) numaralı eşitliğe göre Laplasyen matris aşağıdaki
şekilde oluşturulur:

Şekil 4: (𝑎) 𝛤 1 = (𝑃2 , 𝜎1 ) (b) 𝛤 2 = (𝐶3 , 𝜎2 ) (c) 𝛤 1 ∘ 𝛤2
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𝟏𝟏

𝟐𝟏

𝟑𝟏

𝟏𝟐

𝟐𝟐

𝟑𝟐

0
0
𝟏𝟏 3 −1 −1 1
1
0
0
0
𝟐𝟏 −1 2
𝟏 −1
1
2
0
0
0
L(𝛤 1 ∘ 𝛤2 ) = 𝟑𝟐
0
0
3 −1 −1
𝟏 1
0
0 −1 2
1
𝟐𝟐 0
0
0 −1 1
2]
𝟑𝟐 [ 0
Buna göre 𝚪(𝐆) ∘ Γ(𝑪𝒏 ) çarpımına ait Laplasyen spektrumu ile ilgili
sonuçlar ele alınsın:
Teorem 4.2. 𝛤 1 = 𝛤(𝐺, 𝜎1 ) dengeli m tepeli, 𝛤 2 = 𝛤(𝐶𝑛 , 𝜎2 ) n tepeli
işaretli çizge olsun. 𝛤 2 = 𝛤(𝐶𝑛 , 𝜎2 ) çizgesine ait Laplasyen özdeğerler
𝜆𝑘 olmak üzere 𝛤 1 ∘ 𝛤2 işaretli köklü çarpım çizgesi de 𝜆𝑘 Laplasyen
özdeğerlerine sahiptir.
İspat: Çizgelere ait tepeler V(𝛤 1 )={1,2,3,…,m} V(𝛤 2 )={1,2,3,…,n}
V(𝛤 1 ∘ 𝛤2 )={ 𝑘 𝑖 : 𝑘 = 1,2,3, … , n, 𝑖 = 1,2,3, … , m} ile etiketlensin ve
kök tepeler için 1𝑖 etiketlemesi kullanılsın. 𝛤 2 = 𝛤(𝐶𝑛 , 𝜎2 ) çizgesinde
𝜆𝑘 Laplasyen özdeğerleri ve karşılık gelen özvektörler 𝑓𝑘 , k=1,2,…,n
notasyonları ile gösterilsin. 𝛤 1 = 𝛤(𝐺, 𝜎1 ) dengeli bir çizge
olduğundan 2003 yılında Hou tarafından ortaya atılan Teorem 2.7’den
𝛤 1 θ = (G, + ) eşitliğini sağlayan bir θ : V(𝛤 1 ) → {+, −} işaret
fonksiyonunun varlığından söz edilir.
𝛤 2 nin herbir kopyasına karşılık gelecek 𝜃(𝑖)𝑓𝑘 , i=1,…,m, formunda
𝑔𝑘 = (𝜃(1)𝑓𝑘 , … , 𝜃(𝑚)𝑓𝑘 ) vektörü ele alınıp (1) denklemine
uygulandığında;


1𝑖 Kök tepeleri için L(𝛤 1 ∘ 𝛤2 ) 𝑔𝑘 :

(𝑑𝑖 + 2) 𝜃(𝑖)𝑓𝑘 (1) − ∑𝑗𝜖Γ2 , 𝜎(1, 𝑗)𝜃(𝑖) 𝑓𝑘 (𝑗) −
𝑗~1

∑𝑡𝜖Γ1 , 𝜎(𝑖, 𝑡) 𝜃(𝑡)𝑓𝑘 (1)
𝑡~𝑖

𝛤 2 = 𝛤(𝐶𝑛 , 𝜎2 ) çizgesinde 𝜆𝑘 Laplasyen özdeğerleri ve karşılık gelen
özvektörler 𝑓𝑘 olduğundan;
2.𝑓𝑘 (1) − ∑𝑗𝜖Γ2 , 𝜎(1, 𝑗) 𝑓𝑘 (𝑗)=𝜆𝑘 𝑓𝑘 (1) dir,
𝑗~1

=𝜆𝑘 𝜃(𝑖)𝑓𝑘 (1)+ 𝑑𝑖 𝜃(𝑖)𝑓𝑘 (1) − ∑𝑡𝜖Γ1 , 𝜎(𝑖, 𝑡) 𝜃(𝑡)𝑓𝑖 (1)
𝑡~𝑖

=𝜆𝑘 𝜃(𝑖)𝑓𝑘 (1)+ 𝑑𝑖 𝜃(𝑖)𝑓𝑘 (1) − 𝑑𝑖 𝜃(𝑖)𝑓𝑘 (1)
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=𝜆𝑘 𝑔𝑘


Diğer 𝑡 𝑖 , 𝑡 ≠ 1, tepeleri için L(𝛤 1 ∘ 𝛤2 ) 𝑔𝑘 ;

2.𝜃(𝑖)𝑓𝑘 (𝑡) − ∑𝑗𝜖Γ2 , 𝜎(𝑡, 𝑗) 𝜃(𝑖)𝑓𝑘 (𝑗)
𝑗~𝑡

=𝜆𝑘 𝜃(𝑖)𝑓𝑘 (t) (𝜆𝑘 , 𝛤2 özdeğeri olduğundan)
=𝜆𝑘 𝑔𝑘
Olur. Böylece 𝑔𝑘 = (𝜃(1)𝑓𝑘 , … , 𝜃(𝑚)𝑓𝑘 ), L(𝛤 1 ∘ 𝛤2 ) matrisi için 𝜆𝑘
özdeğerine karşılık gelen özvektördür.
Örnek 4.3. Örnek 4.1 deki Laplasyen matrise Teorem 4.2
uygulanabilir: Farzedelim ki, (x,y,z) özvektörü
𝛤 2 = (𝐶3 , 𝜎2 )
çizgesinin 𝜆 özdeğerine karşılık gelsin. 𝛤 1 = (𝑃2 , 𝜎1 ) çizgesini
(𝑃2 , +) çizgesine dönüştüren 𝜃 işaret fonksiyonu 𝜃(1) = +, 𝜃(2) = −
olmak üzere (𝜃(1)x , 𝜃(1)y, 𝜃(1)z, 𝜃(2)x, 𝜃(2)y, 𝜃(2)z)=(x,y,z,-x,y,-z) özvektörü L(𝛤 1 ∘ 𝛤2 ) matrisinde 𝜆 özdeğerine karşılık gelir.
Teorem 4.4. 𝛤 1 = 𝛤(𝐺, 𝜎1 ) m tepeli dengeli işaretli ve 𝛤 2 =
𝛤(𝐶𝑛 , 𝜎2 ) işaretli çizge olmak üzere 𝛤 2 ~𝛤(𝐶𝑛 , −) ise 4 her zaman
𝛤 1 ∘ 𝛤2 işaretli köklü çarpım çizgesine ait Laplasyen özdeğerdir.
İspat: 𝛤 1 = 𝛤(𝐺, 𝜎1 ) dengeli işaretli bir çizge olduğundan öyle bir
𝜃: 𝑉( 𝛤 1 ) → {+, −} işaret fonksiyonu vardır ki 𝛤1𝜃 = 𝛤(𝐺, +) dır.
Buna göre 𝛤 1 ∘ 𝛤2 çizgesindeki 𝛤2 nin herbir i kopyasına karşılık gelen
bileşen 𝜃(𝑖), 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 olacak şekilde bir vektör tanımlanırsa, (1)
denkleminde;


k kök tepesi için:

(𝑑𝑖 + 2) 𝜃(𝑖) − ∑𝑗𝜖Γ2 , 𝜎(𝑘, 𝑗)𝜃(𝑖) − ∑𝑡𝜖Γ1 , 𝜎(𝑘, 𝑡) 𝜃(𝑡)
𝑡~𝑘

𝑗~𝑘

=(𝑑𝑖 + 2) 𝜃(𝑖) + 2𝜃(𝑖) − 𝑑𝑖 𝜃(𝑖)
=4 𝜃(𝑖)


Diğer v tepeleri için

2.𝜃(𝑖) − ∑𝑗𝜖Γ2 , 𝜎(𝑣, 𝑗) 𝜃(𝑖)=4𝜃(𝑖).
𝑗~𝑣

Buradan görülür ki 4 bir özdeğerdir.
Teorem 4.5. 𝛤 1 = 𝛤(𝐺, 𝜎1 ) m tepeli, 𝛤 2 = 𝛤(𝐶𝑛 , 𝜎2 ) n tepeli, 𝜎2 ≠ +
olacak şekilde işaretli çizge olsun. 𝛤 1 ∘ 𝛤2 işaretli köklü çarpım
çizgesinin her i tepesine komşu negatif ayrıt sayısı eşit olmak üzere
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i)
ii)

𝜎2 = − ise 4, 1 özvektörüne karşılık gelen 𝛤 1 ∘
𝛤2 çizgesine ait bir Laplasyen özdeğerdir,
𝜎2 ≠ − ise 2, 1 özvektörüne karşılık gelen 𝛤 1 ∘
𝛤2 çizgesine ait bir Laplasyen özdeğerdir,

İspat: Laplasyen matrisin satırları toplamı 2𝑑𝑖− olduğundan eğer her
tepeye komşu negatif ayrıt sayısı eşit ise 1 (tüm bileşenleri eşit olan)
özvektörüne 2𝑑𝑖− değeri karşılık gelecektir.
i)

ii)
3. Sonuç

Durumu düşünülürse 𝛤 2 = 𝛤(𝐶𝑛 , −) durumunda
Laplasyen matrisin tüm satırları toplamı 4 değerine eşit
olacaktır. Tabi bu durumun gerçekleşebilmesi için 𝜎1 = +
olması gereklidir.
Durumunda ise her tepeye sadece tek bir negatif ayrıt
komşu olacaktır. Yani 2𝑑𝑖− =2 özdeğeri elde edilecektir.

Bu çalışmada köklü çarpım işleminin işaretli formu tanımlanmıştır.
Köklü çarpım işleminde kök tepenin seçiminden bağımsız olarak tek
türlü sonuçlar elde etmek için kopyası alınan çizge yapısı
oryantasyondan bağımsız bir yapı olan döngü (cycle) çizgeleri
düşünülmüştür. Fakat etiketlemeye bağlı olarak Laplasyen spektrumda
değişiklikler meydana gelecektir. Elde edilen sonuçlar çizgenin
değişmezlerinden olan kopyası alınacak olan döngü yapısının
Laplasyen özdeğerleri ile ilişkilendirilmiştir. Literatürde işaretli köklü
çarpıma dair bir sonuç olmamasından ötürü konu ile ilgili birçok
araştırma imkanı vardır. Çeşitli karakterizasyonlar elde edilebilir.
Başka işaretli yapılarla çarpım gerçekleştirilip spektral sonuçlar
bulunabilir.
Kaynaklar
Atay, F. ve Tunçel, H. (2014), “On the spectrum of the normalized
Laplacian for signed graphs: interlacing, contraction, and
replication”, Linear Algebra Appl., Vol.442, pp.165–177.
BARIK, S., BAPAT, R. B., PATİ, S., (2015), “On the Laplacian
spectra of product graphs”, Appl. Anal. Discrete Math., Vol.9,
pp.39–58.
Barık, S., Patı, S., Sarma, B., (2007) “The Spekrum of the corona of
two graphs”, SIAM J.Discrete Math., Vol. 21(1), pp.47-56.
Barık, S., Kalıta, D., Patı, S., (2018), “Spectra of graphs resulting from
various graph operations and products: a survey”, Special
Matrices, Vol.6(1), pp.323–342.

93

Bıggs, N.L., (1993) Algebraic Graph Theory, Cambridge University
Press, 2.Baskı.
Cameron, P.J., Seıdel, J.J. Ve Tsaranov, S.V., (1994), “Signed graphs,
root lattices and Coxeter groups”, J. of Algebra, Vol.164, pp.173209.
Cardoso, D.M., Freıtas, M.A.A., Martıns, E.A. ve ROBBİANO, M.,
(2013), “Spectra of graphs obtained by a generalization of the join
graph operation”, Discrete Math., Vol.313, pp. 733-741.
Chartrand, G. Ve Lesnıak, L., (2005), Graphs and Digraphs,
Chaphman Hall/ CRC, Boca Raton.
Cvetkovıc, D. M., Doob, M. ve Sachs, H., (1979), Spectra of Graphs,
Academic, New York.
Cvetkovıc, D. M., Doob, M., Gutman, I. ve Torgasev A., (1988),
Recents Results in the Theory of Graph Spectra, North-Holland,
Amsterdam.
Fıedler, M., (1973), “Algebraic Connectivity of Graphs”, Czechoslovak
Mathematical Journal, Vol 23(2), pp.298-305.
Godsıl, C. D.ve Mckay, B. D. (1978), "A new graph product and its
spectrum", Bull. Austral. Math. Soc., Vol.18 (1), pp.21–28.
Godsıl, C. ve Royle, G., (2001), Algebraic graph theory, Graduate
Texts in Mathematics, Springer-Verlag, New York.
Harary, F., (1953), “On the notion of balanced in a signed graph”,
Michigan Math. J. , Vol.2, pp.143-146.
Heydarı, A., (2019), “The normalized Laplacian polynomial of rooted
product of graphs”, Discrete Math. Algorithms Appl.,
Vol.11(4), 1950046, 10 pp.
Hou, Y.P., (2005), “Bounds for the least Laplacian eigenvalue of a
signed graph”, Acta Mathematica Sinica, Eng. Series, Vol.21,
pp.995-960.
Hou, Y.P., LI, J.S. ve PAN, Y.L., (2003), “On the Laplacian
eigenvalues of the signed graphs”, Linear and Multilinear
Algebra, Vol.51, pp21-30.
Kuzıak, D., Lemanska, M. Ve Yero, I.G., (2016), “Domination-Related
Parameters in Rooted Product”, Graphs Bull. Malays. Math. Sci.
Soc., Vol.39, pp.199–217.

94

Maghsoudı, M. ve Heydarı, A., (2018), “The signless Laplacian
spectrum of rooted product of graphs.”, Discrete Math.
Algorithms Appl., Vol.10 (6), 1850076, 10 pp.
Mcleman, C., Mcnıcholas, E., (2011), “Spectra of coronae”, Linear
Algebra Appl., Vol.435(5), pp.998–1007.
Merrıs, R., (1994), “Laplacian Matrix of Graphs: A Survey”, Linear
Algebra and its Applications, Vol.197/198(1), pp.146-176.
Merrıs, R.,(1998), “Laplacian graph eigenvectors”, Linear Algebra
Appl., Vol. 278, pp.221–236.
Mohar, B., (1991),” The Laplacian spectrum of graphs”, Graph Theory,
Combinatorics, and Applications, Vol.2, pp.871-898.
Mohar, B., (1992), “Laplace eigenvalues of graphs a survey”, Discrete
Math., Vol.109(1–3), pp.171–183.

95

BÖLÜM VII

ÇEVRESEL KİRLETİCİLERİN POTANSİYEL
GENOTOKSİSİTESİNİN BİTKİ MODELLERİ
VASITASIYLA İZLENMESİ
Dr. Tuğçe Kalefetoğlu MACAR
Giresun Üniversitesi, Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,
Gıda Teknolojisi Bölümü, e - mail: tugce.macar@giresun.edu.tr
Orcid No: 0000-0002-9946-8054

Dr. Oksal MACAR
Giresun Üniversitesi, Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,
Gıda Teknolojisi Bölümü, e - mail: oksal.macar@giresun.edu.tr
Orcid No: 0000-0002-5067-8712

1. Giriş
İnsan nüfusundaki hızlı artış, farklı endüstri dallarının gelişimi ve
yoğun tarım faaliyetleri hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin
su, hava ve toprak ekosistemlerinde önemli ölçüde kirlenmeye yol
açmaya başlamıştır (Kayumov et al., 2019). Tekstil, farmasötik, boya,
sabun, içecek, petrokimya, kömür ve kimyasal gibi çeşitli
endüstrilerden üretilen endüstriyel atıklar büyük miktarlarda kararlı ve
toksik bileşikler içermektedir (Yadav et al., 2018; Bhat et al., 2019). Bu
binlerce toksik bileşik içinde, organik bileşiklere ek olarak, poliklorlu
bifenil (PCB), polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH'lar), N-nitrozo
bileşikleri, aromatik aminler ve ağır metaller başta gelmektedir
(Swaileh et al., 2008).
Arıtılmamış endüstriyel atıkların ve sızıntıların bulaştığı akarsular
ekolojik dengeye zarar vererek canlıların hayatta ve sağlıklı kalması
bakımından ciddi risk oluşturmaktadır (Mazzeo et al., 2018; Iqbal et al,
2019). Nehirlere doğru işlenmeden tahliye edilen endüstriyel atık sular
yalnızca florayı ve faunayı etkilemekle kalmamakta; toprak ve gıda
kaynaklarını tehdit etmekte ve aynı zamanda çeşitli insan hastalıklarına
yol açmaktadır (Swaileh et al., 2008; Khan et al., 2019).
2. Çevresel kirleticilerin genotoksik etkileri
Genotoksisite, belirli bir maruz kalma seviyesi altında çevresel
etkenler / kimyasallar tarafından insanlar için genetik riskin
büyüklüğünü belirlemektir (Khanna and Sharma, 2013). Atık suların
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arıtıldıktan sonra bile organizmaların genomunun bütünlüğünü
bozabilecek ya da DNA ifadesini doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz
etkileyebilecek genotoksik maddeler içerdiği ortaya konulmuştur
(Grisolia et al., 2005). Bunun sonucunda, farklı tümör tiplerinde bir
artış ve bu kimyasallara maruz kalan popülasyonlarda zaman içinde
ortaya çıkacak genetik değişkenlikler meydana gelmektedir (Swaileh et
al., 2008).
Endüstrileşmenin getirdiği su kirliliğine; özellikle fosil yakıtların
yanması, fabrikalar, ev ve otomobil egzozları gibi antropojenik
emisyonlar sebebiyle hava kirliliği eşlik etmektedir. Ortam havasında,
bilinen veya şüphelenilen insan mutajenlerini ve karsinojenlerini de
içeren 2800'den fazla kimyasalın tanımlandığı bilinmekte ve bu
kirleticileri içeren genotoksisite çalışmaları giderek önem
kazanmaktadır (Gábelová et al., 2004; Oh et al., 2011). Toprak, hava ve
suyun aksine, çeşitli organik kirleticileri ve ağır metalleri
biriktirebilmekte ve çözünmeyen organomineral formunda uzun süre
içinde tutabilmektedir.
3. Genotoksisite takibinde biyoindikatör olarak kullanılan bitki
modelleri
Genotoksik
kirleticilerin
insandaki
etkilerini
doğrudan
değerlendirmek, etnik, lojistik ve pratik nedenlerden dolayı mümkün
değildir (Khanna and Sharma, 2013). Dolayısıyla, bu bileşiklerin
genotoksisitelerini
saptamak
için
çeşitli
biyoindikatörler
kullanılmaktadır (Kayumov et al., 2019).
Çevrede bir karışım halinde bulunan ve risk oluşturan toksik
kimyasalların canlılardaki etki mekanizmalarının belirlenmesi, bunların
düşük konsantrasyonlarda tutulması ve böylece kirliliğinin azaltılması
için 1970'lerden bu yana çevre dostu etkin biyo-izleme yöntemleri
kullanılmaktadır. Kirleticilerin tek başlarına ya da bir aradayken
etkilerini tespit etmek için hem prokaryotik hem de ökaryotik biyolojik
değerlendirme yöntemleri kullanılmakta ve bu sayede nokta
mutasyonlarından kromozomal değişikliklere kadar pek çok DNA
hasarı gözlemlenebilmektedir (Cabrera et al., 1999). Dokuların veya
akıntıların analizine dayalı biyo-izleme amacıyla bitkiler, balıklar,
böcekler ve omurgasızlar gibi birçok biyolojik organizma
kullanılmaktadır (Fadic et al., 2017). Ancak; ökaryotik sistemler
içerisinde en sık kullanılan organizmalar yüksek bitkiler olup bu canlı
grubu hayvansal organizmalara karşı önemli avantajlara sahiptir (Tablo
1). 1978’de ABD Ulusal Çevre Bilimleri Enstitüsü tarafından ilk kez
“Çevresel Mutajenlerin İzleyicileri Olarak Yüksek Bitki Sistemleri”
toplantısı düzenlenmiştir. Bu toplantıda yüksek bitkilerin genotoksik
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çevre kirleticilerinin değerlendirilmesindeki kullanışlılığına
uygunluğuna dikkat çekilmiştir (Lanier et al., 2015).

ve

Yüksek bitkilerin çevresel biyo-izleme çalışmalarındaki önemi, bu
bitkilerin çeşitli nitelikleri ile ilişkilendirilmiştir: (a) İnsan hücreleri
gibi, yüksek bitkilerin hücreleri de ökaryotiktir ve genetik materyalin
organizasyonu da yine insanlarınkine benzerlik göstermektedir; (b)
Yüksek bitkiler, insanlarda olduğu gibi, sırasıyla mayoz ve mitoz
döngüler geçiren germinatif ve somatik hücreler bulundururlar; (c)
Birçok yüksek bitki kısa üreme döngüleri gösterir; (d) Yüksek bitkiler
vejetatif olarak çoğaltılabilirler; böylelikle melezlerin devamlılığını
sağlayan genetik saflık sağlanır; (e) Yüksek bitkilerin kullanımına
ilişkin çalışmalar hem in situ hem de laboratuvarda gerçekleştirilebilir
(Carvalho, 2005).
Tablo 1. Genotoksisite çalışmalarında kullanılan bitkisel ve
hayvansal biyolojik testlerin karşılaştırılması (Bhat et al., 2019).
Nitelik
Bitkisel test
Hayvansal test
Düşük
Yüksek
Maliyet
Yüksek
Düşük
Hassasiyet
Yok
Var
Etik onayı gerekliliği
Basit
Karmaşık
Teçhizat düzeni
Karmaşık ortam
Organizmaların bakımı Basit ortam
Basit
Zor
Analiz ve inkübasyon
Geniş
Kısıtlı
Uygulanabilirlik
Çevresel kirleticilerin potansiyel toksisitesini kapsamlı bir şekilde
test etmek ve raporlamak için genetik model olarak kullanılan bitkiler
arasında Allium cepa (soğan), Vicia faba (bakla), Arabidopsis thaliana
(farekulağı teresi), Tradescantia (telgraf çiçeği), Pisum sativum
(bezelye), Glycine max (soya), Hordeum vulgare (arpa), Lactuca sativa
(marul), Zea mays (mısır), Crepis capillaris (Tüysüz hindiba) ve
Nicotiana tabacum (tütün) sayılabilir (Tablo 2) (de Souza et al., 2016;
Bhat et al., 2019).
A. cepa ve V. faba bitkileri kök uzunluğu ve çimlenme yüzdesi ile
ölçülen fitotoksisite, mitotik indeks ile ölçülen sitotoksisite,
kromozomal anormallikler ile ölçülen genotoksisite ve mikronükleus
oluşumu ile ölçülen mutajenite gibi önemli uç noktaların belirlenmesine
imkan vermektedir. Bu bitkiler, yıl boyunca bulunabilir olduklarından,
diğer bitki modellerine göre daha avantajlı görülmekte ve bunları
kullanan test sistemleri 1930’ların başından beri etkili bir şekilde
kullanılmaktadır (Ma et al., 1995; Macar et al., 2020; Youssef and
Elamawi, 2020). Az sayıdaki (2n = 16) büyük boyutlu kromozomları
ve kök meristem hücrelerindeki yaklaşık 20 saatlik kısa hücre döngüsü
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sebebiyle A. cepa, kromozomal hasarları değerlendirmek için oldukça
popüler bir ökaryotik sistem haline gelmiştir (Khan et al., 2019). A.
cepa kökleri endüstriyel atıklarla doğrudan temas halinde olduğundan;
bu sistem genetik materyalin olası hasarını izlemek için oldukça başarılı
olarak kabul edilir. A. cepa testi ilk olarak Levan (1938) tarafından
kolşisinlerin mitotik iğler üzerindeki etkisini incelemek için
geliştirilmiştir. Kimyasalların neden olduğu az miktarda toksik
kirlenme bile, farklı deneysel gruplar arasında kök uzunluğunda önemli
farklar yaratırken; kimyasalların daha şiddetli toksik etkilerinde kök
uçlarının şekli ve rengi de değişmektedir. Bu morfolojik etkiler;
kimyasalın genotoksik etkileri belirlemede belirteç olarak
kullanılmaktadır (Khanna and Sharma, 2013). A. cepa'nın kök
hücrelerinin promutajenleri veya genotoksik kimyasalları aktive
edebilen karma işlevli oksidaz sistemine sahip olması test sisteminin bir
başka avantajıdır. Allium testinde, kök büyümesinin engellenmesi ve
bodur köklerin ortaya çıkması sitotoksisiteyi gösterirken; kökün
solması toksisiteyi açıklamaktadır (Grant, 1982). Her iki gözlem de
bastırılmış mitotik aktiviteyi işaret etmektedir.
Tablo 2. Çevre sağlığı değerlendirmesinde kullanılan başlıca bitki
türleri (de Souza et al., 2016).
Tür

Yaygın isim

Allium cepa

Soğan

Kromoz
om
sayısı
2n = 16

Vicia faba

Bakla

2n = 12

Arabidopsis
thaliana
Tradescantia
spp.

Farekulağı
teresi
Telgraf
çiçeği

2n = 10

Nicotiana
tabacum
Glycine max
Hordeum
vulgare
Lactuca sativa

Tütün

2n = 48

Mitotik indeks, kromozomal
anormallikler ve mikronükleus
Mitotik indeks, kromozomal
anormallikler, mikronükleus ve
kardeş kromatid değiş tokuşu
Rekombinasyon ve nokta
mutasyonu
Polen tanesi ana hücrelerinde
mikronükleus
ve
stamen
trikomlarında nokta mutasyonu
Yaprak hasarı

Soya
Arpa

2n = 40
2n = 14

Yaprak rengi
Kromozomal anormallikler

Marul

2n = 18

Tohum
çimlenmesi,
kök
uzaması,
mitotik
indeks,
kromozomal anormallikler ve
mikronukleus

2n = 12
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Biyolojik gösterge

V. faba altı çift nispeten büyük kromozomu (2n =12) ile hem ucuz
hem de büyütmesi ve baş etmesi kolay bir model olarak kabul
edilmektedir (Iqbal, 2016). V. faba’nın atık su genotoksisite
değerlendirme çalışmalarında H. vulgare kök ucu biyolojik testine göre
daha hassas olduğu belirlenmiştir (Dong and Zhang, 2010). Bir başka
çalışmada A. cepa ve V. faba bitkilerinin duyarlılığı kıyaslanmıştır
(Arya and Mukherjee, 2014). Bu çalışmada, kadmiyuma maruz
bırakılan bitkilerde mikronükleus görülme sıklığı, kromozomal
anormallikler ve DNA fragmentasyonu ağır metalin dozuna göre
artmış; ancak bu parametreler bakımından V. faba’nın A. cepa’ya göre
daha fazla hassasiyet gösterdiği belirlenmiştir. V. faba kök meristem
kromozomal mutasyon deneyi, kimyasal tarama ve in situ inceleme için
etkili ve standart bir test olarak Uluslararası Kimyasal Güvenlik
Programı ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından
onaylanmıştır (Youssef and Elamawi, 2020). Memeli testleri ile
kemirgenlere oranla %82’den daha fazla korelasyon gösteren Allium
testinin (Silveira et al., 2016) riskli kirleticilerin genotoksik ve
sitotoksik değerlerinin belirlenmesindeki kullanılabilirliği Dünya
Sağlık Örgütü, Çevre Koruma Ajansı ve V. faba’da olduğu gibi
Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından onaylanmıştır (Liman et
al., 2020). A. cepa ve V. faba biyo-testlerinin şematik gösterimi
verilmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. A. cepa ve V. faba biyo-testlerinin şematik gösterimi (Bhat
et al., 2019).
Commelinaceae familyasından Tradescantia cinsi, 500'den fazla
türe sahip çok yıllık bir yüksek bitkidir (Mišík et al., 2011). Cinse ait T.
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pallida gibi türler genotoksisitenin izlenmesi için genetik biyoindikatör
olarak kullanılmaktadır. Tradescantia bitkileriyle genotoksik etki
çalışmaları için yaygın olarak kullanılan biyolojik testler stamen tüyü
ve mikronükleus testleridir. Tradescantia stamen tüyü analizi
mutajenlere karşı oldukça hassas olup; bu test sistemi kentsel ve
endüstriyel atıklara karşı bitkilerin in situ maruziyetinin yol açtığı nokta
mutasyonunu (mitotik) tespit etmek için kullanılmaktadır (Rodrigues et
al., 1997). Bu testte; Tradescantia çiçek salkımının stamen tüyleri
kullanılarak mutajenler tarafından uyarılan ve tüy renginde değişime
neden olan somatik mutasyonun sıklığını değerlendirilir (Fadic et al.,
2017). Mutasyonun etkisi ile stamen tüylerinin heterozigot baskın mavi
karakterinin ifadesi engellenir ve çekinik pembe renk ortaya çıkar
(Rodrigues et al., 1997). Öte yandan Tradescantia mikronükleus
analizi; çevresel genotoksinlerin klastojenik etkisini tespit etmek için
kullanılan basit, ekonomik ve yüksek hassasiyete sahip bir testtir. Bu
analiz; Tradescantia çiçek salkımının mayotik polen ana hücre
tetratlarında kromozom kırılmalarından kaynaklanan mikronükleus
oluşumunun tespitine dayanmaktadır (Şekil 2). Başlangıçta etilen
dibromidden kaynaklanan genotoksik etkileri değerlendirmek için
geliştirilmiş ve o zamandan beri pek çok kirleticinin genotoksik
etkilerinin belirlenmesi için kullanılmıştır (Čėsnienė et al., 2017;
Aghajanyan et al., 2018; Campos et al., 2019; Campos et al., 2020).
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Şekil 2. Tradescandia tetratlarında mikronükleus oluşumu (Meireles
and Cerqueira, 2011).
Lactuca sativa, antimikrobiyal, antioksidan, nöroprotektif ve
hipnotik etkilere sahip olduğu çeşitli çalışmalar ile kanıtlanmış olan;
Asteraceae familyasına ait tek yıllık bir bitkidir (Kolahi et al., 2020). L.
sativa, toksisite testi ve çevresel değerlendirme için ABD Çevre
Koruma Ajansı tarafından önerilen biyolojik bir test türüdür (Amado et
al., 2020). Basit, hızlı, güvenilir, ucuz ve pahalı donanım gerektirmeyen
bir fitotoksisite analiz sistemidir (Lyu et al., 2018). Hem makroskopik
(çimlenme ve erken fide gelişimi) hem de mikroskobik (hücre
döngüsündeki değişikliklerin analizi, kromozomal protein iskelesi ve
genel olarak nükleus) testlerin aynı anda yapılması mümkündür.
Bitkinin kromozom sayısı (2n = 18) ve mikroskopta kolay
görüntülenme gibi karyotipik nitelikleri, toksik maddelerden
kaynaklanan kromozom değişikliklerinin basitçe tanımlanmasına
olanak verir (Silveira et al., 2017). Çimlenen tohum; gelişmekte olan
bitki ile çevre arasındaki madde alışverişinin ilk arayüzü olduğundan;
tohum çimlenme ve kök uzama testleri, L. sativa’da genotoksisite
testlerine eşlik eden fitotoksisite testinin en basit yöntemlerinden biridir
(Park et al., 2016).
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Leguminosae familyasına ait olan G. max (2n = 40), çok sayıda
genetik belirteç ve veri tabanına sahip olması nedeniyle, genotoksik
ajanlar ve çevresel mutajenler için bir ön tarama testi olarak önerilmiştir
(Abdelhaliem and Al-Shalawi, 2019). Çeşitli pestisitlerin G. max
üzerinde belirgin mutasyonlara ve DNA hasarına sahip olduğu RAPDPCR (rastgele arttırılmış polimorfik DNA-polimeraz zincir reaksiyonu)
ile gösterilmiştir (Özkan and Aksoy, 2019). Bu çalışmalardan birinde
herbisit uygulamasının G. max hücrelerinde, doza bağlı olarak, nükleer
lezyon, yapışkan kromozom, yapışkan anafaz, yapışkan metafaz,
kromozomal köprüler ve mikronükleus oluşumu gibi kromozomal
anormalliklere yol açtığı belirlenmiştir (Kumar and Jagannath, 2020).
Toksik bir kirletici ve memeli hücrelerinde kanserojen olduğu bilinen
nitrobenzen ile yapılmış bir başka çalışmada, bu kimyasalın soyadaki
morfolojik etkilerine ek olarak mikronukleus; profaz mikronükleusları,
metafazda ayrılmış kromozom, yanlış ayrılmadan kaynaklanan anafaz
kromozom köprüsü, anafazda gecikmiş kromozom, telofazda
kromozomal köprü, çok kutuplu bölünme ve hücre nükleus sızıntısı gibi
bölünme anormalliklerine sebep olduğu gösterilmiştir (Guo et al.,
2010).
Ekolojik toleransı nedeniyle zorlu koşullar altında büyüyebilen
önemli bir tarım bitkisi olan H. vulgare (2n = 14) aynı zamanda
mutajenleri, mutajeniteyi ve mutantları araştırmak için tüm dünyada
kullanılan bir modeldir (Morsi and Abdelmigid, 2016). Diğer pek çok
tahıl bitkisi gibi nispeten büyük bir genoma sahiptir. Arpa hücresi
nükleusunun; interfaz kromatininin kutuplu organizasyonu (Rabl
konfigürasyonu) (Şekil 3) ve heterokromatin dağılımından kaynaklanan
uzamsal yapısı; arpayı, DNA replikasyonunun uzamsal-zamansal
niteliklerinin (özellikle de mutasyonun) analizi için uygun bir model
kılmaktadır (Kwasniewska et al., 2016).

Şekil 3. İnterfaz kromozomlarının Rabl konfigürasyonu şeması
(Mascher et al., 2017).
4. Bitki modellerindeki genotoksisitenin takibinde kullanılan
başlıca testler
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4.1 Mitotik indeks ve kromozomal anormallikler
Kromozomal bozulmaların artması ve mitotik indeksteki azalma
çeşitli
kimyasalların
sitotoksisitesini
ve
genotoksisitesini
değerlendirmek için iki önemli parametredir (Leme and MarinMorales, 2009). Bitki modellerindeki en yaygın sitotoksisite göstergesi
olan mitotik indeks, hücre döngüsünde bölünmekte olan toplam hücre
sayısı olarak nitelendirilir ve mitotik indeksteki azalma; spesifik
proteinlerin inhibisyonu, mitotik aşama süresi değişiklikleri veya
kimyasalların mitodepresif regülasyonu gibi sebeplere bağlı olarak
gerçekleşen DNA polimeraz inhibisyonundan kaynaklanabilir (Çıldır
and Liman, 2020). Kromozomal anormallikleri araştıran genotoksisite
testleri, zararlı atıkların değerlendirilmesi ve kirleticilerle ilişkili risk
değerlendirmeleri için büyük öneme sahiptir (Batista et al., 2016).
Benzer olarak bitki modellerinde incelenen ve kimyasalların
genotoksik etkilerini gösteren kromozomal yapılardaki anormallikler;
DNA’nın kırılması, DNA sentezinin engellenmesi ve replikasyon
mekanizmasındaki hatalar ya da kromozomların anormal ayrılması gibi
nedenlere bağlı olarak ya kendiliğinden ya da ksenobiyotiklere bağlı
olarak meydana gelmektedir. Kromozomal anormallikler toplam
kromozom sayısındaki veya kromozomal yapıdaki değişiklikleri ifade
eder ve hücre bölünmesinin profaz, metafaz, anafaz ve telofaz
evrelerinde gerçekleşebilir. Ancak bu anormalliklerin teşhisi; hem
bölünme evreleri hem de muhtemel bozukluklar hakkında bilgi
gerektirir (de Souza et al., 2016). Bölünen hücrelerdeki anafaz kırıkları,
köprüler ve halka kromozom gibi kromozomal anormallikler
klastojenik bozuklukları; kromozom kayıpları, çok kutupluluk, c-mitoz
ve kromozom geri kalması (anafaz lag) gibi kromozomal anormallikler
ise fizyolojik bozuklukları belirtir (Russel, 2002). Klastojenite; DNA
molekülündeki kırılmaları ifade eder ve subkromatid, kromatid ve
kromozom seviyelerinde meydana gelebilir. Bir diğer kromozomal
anormallik şekli olan anöjenite ise; hücre bölünmesi sürecinde genetik
materyalin yanlış ayrılması nedeniyle oluşur. Bu mekanizma iki
aşamada gerçekleşebilir. İlkinde, mitotik iğ polimerizasyonunda bir
kesinti meydana gelir. Bu sebeple, anafaz aşamasında temas halindeki
kromozomların tek taraflı bağlanmasından dolayı kardeş kromatidlerin
ayrılmasında başarısızlıklar olabilir. Kromozomal kayıplar ve
yapışıklıklar ile çok kutupluluk ve C-metafaz bu tip anöjenik etkilerden
kaynaklanır. Ayrıca, eğer fragmoplast inhibe edilmişse, yavru hücreleri
bölmek için gerekli olan telofazdan sonraki sitokinez gerçekleşmez. Bu
durumda, sonraki döngülerde gerçekleşecek olan mitoz; potansiyel
olarak tetraploidi ve/veya anöploidi ile sonuçlanır (Fernandes et al.
2009; de Souza et al., 2016).
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4.2 Mikronükleus testi
Mikronükleus, hücre bölünmesi sırasında yavru çekirdeklerden
birine dahil edilmeyen, bir veya birkaç kromozomdan ya da bir veya
birkaç kromozomun fragmentinden oluşan küçük boyutlu çekirdekleri
ifade etmektedir (Fenech et al., 2016). DNA hasarını, mitozdaki
kusurları ve stres tepkisini değerlendirmek için kullanılan
mikronükleus oluşumu; genotoksik etkilerin ve hem kalıtsal hem de
uyarılmış kromozomal kararsızlığın bir indeksi olarak hizmet
etmektedir. Çift sarmallı DNA kırılmaları, bozulmuş DNA onarım
tepkisi, yanlış DNA replikasyonu, DNA’ya katılan kimyasallarla
muamele, çapraz bağlama maddeleri ve çoğunlukla mikrotübül
polimerizasyonunun inhibisyonu sonucunda mitozun engellenmesi gibi
çeşitli moleküler mekanizmalar mikronükleus oluşumu ile
sonuçlanabilmektedir. İlk kez Howell ve Jolly tarafından eritrositlerde
keşfedilen ve Howell-Jolly cisimciği olarak adlandırılan mikronükleus;
kusurlu mitotik figürler, kromozom fragmentasyonları, mitotik hücre
ölümü, mitotik yıkım ve genom kaosu gibi çeşitli kromozom
anormallikleri ile de ilişkilidir (Sears et al., 2012; Ye et al., 2019).
Hücrelerdeki mikronükleus yapısının teşhisinde kullanılan belli
kıstaslar vardır. Bu kıstaslara göre; (a) Mikronükleusun çapı, hücre ana
nükleusunun çapının 1/16’ı ile 1/3’ü arasında olmalıdır, (b)
Mikronükleus yuvarlak ya da oval olmalıdır, (c) Mikronükleus ışığı
kırmamalıdır; böylece boya kalıntısı gibi yapılardan kolaylıkla ayırt
edilmelidir, (d) Mikronükleus, hücre ana nükleusu ile bağlı olmamalı
veya birleşmemelidir, (e) Mikronükleus, hücre ana nükleusu ile temas
etse bile kesinlikle örtüşmemelidir; mikronükleer sınır, nükleer sınırdan
ayırt edilebilir olmalıdır, (f) Mikronükleus, genellikle hücre ana
nükleusu ile aynı boyanma derecesine sahiptir; ancak boyanma
yoğunluğu bazen daha fazla da olabilir (Fenech et al., 2003).
4.3 Comet testi
Kimyasalların veya fiziksel kirleticilerin genotoksik potansiyelini
değerlendirmek için geliştirilen bir diğer önemli test sistemi de “Comet
testi” olarak bilinen tek hücre jel elektroforezidir (Şekil 4). Bu teknik
ile tek tek hücredeki birincil DNA hasarları (DNA kırılması veya alkali
kararsız alanların oluşumu) hızlı, basit, görsel, hassas ve nicel olarak
belirlenebilmektedir. Hem bölünmeyen hem de bölünen hücrelere
uygulanabilen bu test; hücre nükleusu toplanabilen tüm dokular için
kullanılabilir. Orijinalde memeli hücreleri için geliştirilen bu teknik
günümüzde yüksek bitki modelleri için de yaygın olarak
kullanılabilmektedir (dos Reis et al., 2017; Mangalampalli et al., 2018;
Zhang et al., 2020). Tekniğin amacı, kısaca, bir mikroskop lamı üzerine
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yerleştirilmiş olan agaroz jele bağımsız hücrelerin veya çekirdeklerin
dahil edilmesinden oluşur. Bazı türlerde, sitoplazmik ve nükleer zarları
uzaklaştırmak için, bu aşamadan önce, hücrelerin deterjanla
parçalanması gerekir. Hücrelerdeki DNA'nın açılmasını sağlamak için
elektroforez tamponunda inkübasyondan sonra, DNA zincirlerinin
anoda doğru hareket etmesini sağlayan bir elektrik akımı uygulanır.
Fragmentler boyutlarına bağlı olarak farklı şekilde hareket ederken;
hasarlı çekirdeğe bir kuyruklu yıldız görünümü verir. Günümüzde;
elektroforez tamponunun pH'ına göre farklılık gösteren Comet testinin
üç versiyonu bulunmaktadır. Nötr yöntem esas olarak DNA çift-sarmal
kırılmaları tespit ederken; hafif alkali koşullar kullanan ve nadiren
kullanılan protokol, yalnızca basit kırılmaları ve çift-sarmal kırıklarını
ortaya çıkarır. Yüksek pH (>13), genellikle, denatürasyonu ve açılmayı
kolaylaştırmak için kullanılır ve tek sarmal kırılmalarının yanı sıra
yalnızca alkaliye maruz kaldıktan sonra belirgin hale gelen DNA
kırıklarını (alkaliye dayanıksız lezyonlar) ortaya çıkarır. Yüksek
bitkilerdeki DNA hasarını ortaya çıkarmak için en yaygın kullanılan
yöntem alkali yöntemdir (Lanier et al., 2015).

Şekil 4. Bitkilerde Comet testi prosedürünün şematik gösterimi
(Ventura et al., 2013).
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4.4 Rastgele arttırılmış polimorfik DNA (RAPD) tekniği
Çevresel kirleticilerin genetik yapı üzerine etkisi ile ilgili bir teknik
de Rastgele Arttırılmış Polimorfik DNA (RAPD) tekniğidir (Atienzar
and Jha, 2006). Genetik etkilerden biri genotoksik etkiler sonucu olarak
doğrudan görülebilen DNA eklentileri, DNA kırılması ve mutasyonlar
gibi DNA'nın yapısındaki ve işlevindeki değişiklikleri içerirken; dolaylı
genetik etkiler, genotoksik ajanların DNA ile etkileşimlerinin bir
sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir. RAPD teknolojisi, yalnızca DNA
hasarını ve mutasyonlarını değil, aynı zamanda genetik çeşitlilik ve gen
frekanslarındaki değişiklikleri de tespit etmek için kullanılmaktadır.
Genomik DNA’nin bilgi bakımından zengin parmak izini sağlayan bir
PCR modifikasyonu olan bu teknik; şans eseri seçilen ve yeterli
eşleşmeye sahip olan bir primerin yanındaki genomik sekansın seçici
amplifikasyonuna dayanmaktadır. İki şablon genomik DNA dizisi
farklıysa, PCR ürünleri farklı bantlama modelleri gösterir. DNA
eklentileri ve DNA kırılması gibi çeşitli DNA hasarları ile nokta
mutasyonları ve büyük yeniden düzenlemeler gibi mutasyonları tespit
etme potansiyeline sahiptir. RAPD testi ve ilgili teknikler değiştirilmiş
bölge hakkında önceden bilgi olmadan, genomik değişikliklerin
eşzamanlı olarak saptanmasına ve klonlanmasına izin verir. Phaseolus
vulgaris L. fidelerinin köklerinde ve yapraklarında toksik kimyasallara
bağlı genotoksisitenin belirlenmesinde kullanılmıştır (Cenkci et al.,
2009). Eruca sativa gibi tıbbi ve aromatik bitkiler ile H. vulgare ve Z.
mays fidelerinde ağır metaller tarafından teşvik edilen genotoksisite
çalışmalarında başarılı sonuç vermiştir (Erturk et al., 2013; Liu et al.,
2005; Al-Qurainy et al., 2010). Genel hassasiyeti yüksek, nispeten
ucuz, özel ve pahalı ekipman gerektirmeyen RAPD tekniğinin bir diğer
avantajı da oldukça güvenilir olmasıdır.
5. Sonuç
Çevresel kirleticilerin özellikle insan kaynaklı faaliyetlere bağlı
olarak giderek artması, hem insanlar hem de diğer organizmalar için
genotoksisite tehlikesinin artmasına sebep olmuştur. Şehirleşme, trafik,
tarımsal faaliyetler ve endüstriyel tesislerin ekosistemlerdeki kirliliği
sürekli olarak beslemesi ve toksik kimyasalların uzun yarılanma
ömürlerine sahip olması, bu maddelerin canlı sistemlerdeki potansiyel
etkilerini izlemeyi zorunlu kılmaktadır. Genotoksisite çalışmalarınınn
doğrudan insanlar üzerinde denenememesinden dolayı alternatif ve
kullanışlı test modellerine ihtiyaç doğmuştur. Bu test modelleri
arasında az sayıda ve kolay görülebilen kromozomlara sahip olan
bitkiler; kirleticilerin ve bu kirleticilerin toksik etkilerini gideren
potansiyel iyileştiricilerin belirlenmesinde ucuz, pratik, çabuk ve kesin
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bir alternatif sunmaktadır. Bitki modellerini kullanan genotoksisite test
sistemlerinin memeli çalışmaları ile önemli bir uyum göstermesi;
bitkisel model organizmaların genotoksisite çalışmalarındaki önemini
daha da arttırmaktadır.
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1. Giriş
Madde belirli kuvvetlerin etkisi ile birbiriyle etkileşen çok sayıdaki
atom veya moleküllerden oluşur. Maddenin bulunduğu çeşitli
hallerden her biri maddesel faz olarak adlandırılır. Bu fazlar
termodinamik olarak kararlı fazlardır. Örneğin yaşam için gereksinim
duyduğumuz su farklı sıcaklıklarda katı, sıvı ve gaz hallerinde
bulunmaktadır. Katılarda moleküller arasındaki çekim kuvvetlerinden
dolayı, madde sert ve belirli bir şekle sahiptir. Bir katıdaki atom veya
moleküllerin üç boyutlu uzayda periyodik olarak uzun menzilli bir
düzen sergilemesi ile ortaya çıkan yapıya kristal yapı denir. Bir kristal
katı, kristal örgü olarak adlandırılan düzenli bir yapıdan oluşur.
Katılar kristal yapıya ilaveten, düzenli bir yapının olmadığı amorf
halde bulunabilir. Amorf bir katıda uzun menzilli bir düzen yoktur.
Bir katı ısıtıldığında ortamdaki termal enerji moleküller arası bağın
kırılmasına yol açar ve sıvı faza geçiş olur. Bu fazda, moleküller
arasındaki çekim kuvvetleri küçük olduğundan, moleküller serbestçe
hareket ederler. Bu nedenle sıvılar içinde bulundukları kabın şeklini
alır. Bu tür bir sisteme daha büyük bir ısı enerjisi verildiğinde,
moleküller yüksek hızlarda hareket eder ve birbirinden uzaklaşırlar.
Moleküller arasındaki etkileşmeler ihmal edilecek kadar küçük
olduğundan, ortaya çıkan gaz fazında herhangi bir moleküler düzen
söz konusu değildir. Diğer taraftan, maddenin çok yüksek
sıcaklıklarda iyonize olması, yani elektronların bağlı oldukları
atomdan ayrılması ile serbestçe hareket eden pozitif ve negatif
iyonlardan oluşan maddesel hal plazma hali olarak bilinmektedir.
Katı fazdan izotropik faza geçişlerde tek basamaklı bir geçiş
gözlenir. Ancak bazı organik maddeler tek basamaklı bir geçiş yerine,
her birinde ilginç özelliklerinin sergilendiği birden fazla ara fazdan
geçerek izotropik faza geçiş yaparlar. Mezofaz davranışı gösteren bu
maddeler hem sıvı hem de kristal yapıların özelliklerini aynı anda
sergilediğinden, genel olarak sıvı kristaller olarak bilinmektedir.
Ortamdaki sıcaklık etkisiyle katı ile sıvı arasında ortaya çıkan bu
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fazlar termotropik sıvı kristaller olarak adlandırılır [1,3]. Diğer
taraftan içinde bulunduğu çözücünün konsantrasyonuna bağlı olarak
faz geçişi gösteren lyotropik sıvı kristaller ise biyolojik sistemleri
incelemek açısından önemli model sistemlerdir [4]. Termotropik
mezofazlar çubuksu yapıdaki veya disk biçimindeki moleküllerden
oluşan farklı alt gruplar içeren sistemlerdir. Mezofazlar simetri
özelliklerine göre sınıflandırılmıştır [5]. Buna göre basitçe üç gruba
ayrılır: nematik, simektik ve kolesterik fazlar. Bu fazlar kendine özgü
moleküler düzenlenmeleriyle birbirinden farklılık gösterirler. Ancak
disk biçimli molekülleri içeren farklı fazlardan oluşan daha genel bir
sınıflandırma yapılmıştır [6].
Bu tür maddeler polar ya da kolayca polarize olabilen moleküler
yapıya sahiptir. Bu organik moleküller anizotropik davranış
göstermektedir. Aromatik bağların varlığı molekülün lineer yapısına
sertlik verir ve viskozitesini artırır. Yine molekül yapısındaki çok
sayıda aromatik halkaların varlığı, molekülün polarizasyonunu
kolaylaştırır. Sıvı kristal bir maddeye bir dış alan uygulanmadığı
sürece, polikristal yapıya benzer bir davranış gösterir. Ancak bir dış
alan etkisiyle ortam tek kristalli bir yapıya dönüşür ki, bu tür bir
yapıda moleküller ortak bir yönelime sahip olur. Bu nedenle ortamın
fiziksel özelliklerinde bir anizotropi ortaya çıkar. Bu ise ilgili
maddelerin ilginç uygulama alanlarının ortaya çıkmasına yol
açmaktadır [7]. Sıvı kristal maddelerin teknolojik uygulamaları için
gerekli ölçütler, bu maddelerin hızlı tepki vermeleri ve eşik
voltajlarının düşük olmasıdır. Diğer taraftan, sıvı kristalli cihazların
uzun süreli ve sürekli çalışabilmeleri için bu maddelerin nem, sıcaklık
ve ışık gibi etkilere karşı kararlı olmaları gereklidir. Bu tür özellikler
moleküler yapıyla ilişkilidir. Örneğin moleküldeki aromatik halkaların
esnek kısımlarla yer değiştirilmesi gibi yöntemler kullanılarak
istenilen özelliğe sahip moleküler yapılar elde edilebilmektedir.
Mezofazlar ortamdaki sıcaklık değişimine bağlı olarak katı
sıvı
faz değişimlerini bir veya daha çok sayıda ara fazdan geçerek
tamamlar. Sıcaklık artışına bağlı olarak, erime noktasında (Te) kristal
örgü yapısının bozulması sonucu en basit faz olan nematik faz ortaya
çıkar. Daha fazla ısıtmayla, kritik sıcaklık veya temizlenme sıcaklığı
(Tc) olarak bilinen sıcaklıkta izotropik sıvıya geçiş olur. Sıcaklığın
azaltılmasına bağlı olarak, işlem tersinir olarak gerçekleşir (Şekil 1).
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Şekil 1. Sıcaklık ekseninde nematik fazın gösterimi.
Sıvı ve gaz hallerinden katı hale geçişler donma veya kristalleşme,
tersi geçişler ise erime ve süblimleşme olarak gerçekleşir. Bütün bu
faz geçişlerinde madde gizli ısı (erime ısısı, buharlaşma ısısı gibi)
biçiminde bir enerji verir veya soğurur. Enerji ve enerjiye bağlı diğer
niceliklerde basamaklı bir değişim göstererek ortaya çıkan faz
geçişleri birinci tip veya birinci dereceden faz geçişleri olarak
adlandırılır. Bu değişim çok dar bir sıcaklık aralığında gözlenir. Bu
nedenle, erime noktası veya kaynama noktası gibi belirli bir geçiş
sıcaklığı noktası söz konusudur. Verilen bir sıcaklıkta aralarında bir
geçişin olduğu faz dengesi belirli bir basınçta oluşur. Bu faz dengesi
Clapeyron-Clausius denklemi ile verilir:
(1)
burada L molar dönüşüm ısısı, V1 ve V2 ise iki fazın molar
hacimleridir.
Birinci dereceden faz geçişlerinde yeni faz tüm hacim içinde
aniden ortaya çıkmaz. Yeni fazın ilk çekirdekleri tüm hacim içinde
yayılır. Örneğin bir buharın sıvıya dönüştüğü yoğunlaşma işleminde
bir çekirdek oluşum işlemi gerçekleşir. Bir sıvının katılaşması
sürecinde benzer biçimde kristalleşme merkezleri görev yapar. Bu tür
yoğunlaşma merkezlerinin bulunmadığı durumlarda, sıvı veya buhar
aşırı soğumuş halde olabilir. Bazı faz geçişlerinde ise dönüşümler
kristal örgüdeki sürekli bir değişimin sonucu olarak tüm hacim içinde
gerçekleşir. Burada örgü içindeki parçacıkların karşılıklı etkileşmeleri
söz konusudur. Böylece belirli bir sıcaklıkta örgü simetrisi bozulur ve
örneğin daha düşük simetrili bir örgü daha yüksek simetrili bir hale
geçer. Bu tür faz geçişleri ikinci tip veya ikinci dereceden faz geçişleri
olarak adlandırılır. Bu tür faz geçişlerinin oluştuğu sıcaklık,
ferromanyetik maddelerde ikinci dereceden faz geçişini ilk olarak
gözleyen Pierre Curie olması nedeniyle Curie noktası olarak
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bilinmektedir. Geçiş noktasında sürekli bir hal değişimi nedeniyle iç
enerjide bir değişiklik olmaz. Bu nedenle bu tür geçişlerde gizil ısı
değişimi söz konusu değildir. Ancak geçiş noktası üzerinde ve altında
madde farklı kristal düzenlenmeleri ortaya çıktığından, bu yapılar
farklı ısı sığalarına sahip olur. Bunun anlamı, iç enerjinin sıcaklığa
göre türevi olan ısı sığasının (dE/dT) faz geçişi noktasında sıçramalı
bir değişim göstermesidir. Bu tür faz geçişi ile ilgili en iyi bilinen
örnek, bir maddenin ferromanyetik halden ferromanyetik olmayan
hale geçişidir. Yine bazı metallerin normal halden süper iletken hale
geçişleri de ikinci dereceden faz geçişleridir. Her iki olayda geçiş
noktasında kristal yapıda bir değişim oluşmaz, ancak hal değişimi
sürekli bir biçimde değil, tüm hacim boyunca aniden ortaya çıkar.
Bütün bu olaylarda geçiş noktasında ısı sığasında bir sıçrama gözlenir.
Faz geçişi veya hal değişimi olaylarında başlıca etki fiziksel
niceliklerde ortaya çıkan dalgalanmalardır [8-11]. Enerji ve
yoğunlukla ilgili dalgalanmalar faz geçişi noktasından uzak noktalarda
çok küçük bir hacimde ortaya çıkar ve aniden yok olur. Ancak
ortamdaki sıcaklık ve basınç kritik değerlere ulaştığında, yeni faz
dalgalanmaların oluştuğu hacim içinde gözlenebilir. Birinci tip ve
ikinci tip faz geçişleri arasındaki temel farklılık, dalgalanmaların faz
geçişi noktası yakınında farklı olarak ortaya çıkmasıdır.
Faz geçişi olaylarını daha iyi anlayabilmek için, serbest enerji
kavramından yararlanılabilir. Helmholtz serbest enerji için
F = E – TS

(2)

bağıntısı yazılabilir. Burada E sistemin potansiyel ve kinetik
enerjilerinin toplamını oluşturan toplam iç enerji ve S entropidir.
Termodinamikte minimum serbest enerji ilkesine göre, bir sistem
birden fazla seçenekle karşı karşıya kaldığında, bunlardan en düşük
serbest enerjili hali tercih eder. Bu ilkeyi bir katıya uygulayarak
anlamını daha iyi kavramak mümkündür. Eğer E iç enerjisi olası en
düşük ve yine aynı zamanda S entropisi olası en büyük değerleri
aldığında, (2) bağıntısından görüleceği gibi, F serbest enerjisi
mümkün olabilen en düşük değere sahip olur. Bir katıdaki E enerjisi
başlıca potansiyel enerji olup,
tüm atomlar düzgün olarak
konumlarına yerleştiği durumda minimum değerini alır. Böylece her
bir atom ait olduğu potansiyel kuyunun tabanında bulunur. Ancak bu
düzenlenme çok küçük entropi değerine sahiptir. Çünkü entropi
düzensizlik ile orantılıdır. O halde E terimini minimum ve S terimini
maksimum yapan durumlar birbirleriyle çelişmektedir. Bu nedenle,
sistem tarafından uyarlanabilen gerçek durum bu iki faktörü
dengeleyen bir durum olmalıdır. Örneğin, birçok atomun denge
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konumları etrafında titreşim yaptıkları bir durum buna uygundur.
Entropinin tanımı gereğince
(3)
yazılabilir. Burada dQ sistem tarafından soğurulan ısı miktarı, cp sabit
basınçtaki öz ısıdır. Diğer taraftan istatistik mekanikte bir sistemin
entropisi
S = kln

(4)

ile tanımlanır. Burada k Boltzmann sabiti ve  sistemin aynı bir
makro durumuna karşılık gelen mikro durumların sayısı, yani sistemin
bulunabileceği hal sayısıdır.
Şimdi serbest enerji kavramından yararlanarak erime olayını
inceleyelim. Bir katı ısıtıldığında neden erir? Neden bu olay her bir
madde için farklı olan sabit bir sıcaklıkta gerçekleşir? Bu soruların
yanıtı serbest enerji kavramı ile açıklanabilir. Erime sıcaklığı
üstündeki bir sıcaklıkta sıvı fazın serbest enerjisinin katı fazın serbest
enerjisinden daha düşük olacağını söyleyebiliriz. Her iki fazın aynı
sıcaklıktaki serbest enerji ifadelerini karşılaştırırsak
F = E -E -T(S -S ) = E-TS

(5)

yazılabilir. Burada s ve k alt indisleri sırasıyla sıvı ve katı fazları
belirtmektedir. E enerji farkı pozitiftir. Çünkü sıvı fazında atomların
çoğu ara yer konumlarında bulunurlar ve bu yüksek enerjili bir
duruma karşılık gelir. Yine sıvı fazın hacmi katı fazınkinden büyüktür,
öyle ki atomlar biraz enerji ile birbirlerinden uzaklaşabilirler. Burada
S terimi yine pozitiftir. Çünkü sıvı faz katı fazdan daha düzensiz
olduğundan daha büyük entropiye sahiptir. O halde TTe için (Te
erime sıcaklığı) E terimi etkin olup F  0 olacağından, bu durumda
bir erime gerçekleşmez. Ancak, TTe için entropi terimi etkin
olacağından erime gerçekleşmektedir. T = Te durumunda ise enerji ve
entropi terimlerinin birbirlerini dengelemesi ile E = 0 olur ve böylece
iki faz birbirleriyle dengede olur. Erime gizli ısısı ile buharlaşma gizli
ısısı karşılaştırıldığında, katı-sıvı geçişindeki iç enerji değişiminin
sıvı-buhar geçişindeki iç enerji değişimine göre küçük olduğu görülür.
Bu durumda, katı halden sıvı hale geçişte kısa menzilli moleküller
arası kuvvetlere karşı yapılan işin bir sıvıyı buharlaştırmak için
yapılan işe göre daha küçük olduğu görülmektedir.
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2. Nematik ve Simektik Mezofazlar
Mezofazlar ortamdaki sıcaklık değişimine bağlı olarak farklı
sıcaklık aralıklarında kendine özgü moleküler düzenlenmeler gösterir.
Mezofazlar arasında en yaygın olarak bilineni nematik ve simektik-A
fazlardır [3]. Bu fazlar ilginç optik özelliklere sahip olduğundan,
polarize mikroskop altında kendine özgü desenler gösterir (Şekil 2).

Şekil 2. (a) Nematik ve (b) simektik-A fazlarına ait yapısal desenler.
Nematik sözcüğü mikroskop altında ipliksi bir desen sergilemesi
nedeniyle ipliksi anlamına gelen Grekçe bir sözcükten türetilmiştir.
Nematik bir ortamdaki moleküller konumsal bir düzene sahip değildir.
Ancak moleküllerin uzun eksenleri ortaklaşa olarak belirli bir doğrultu
boyunca dizilmesi nedeniyle ortamda yönelimsel bir düzen ortaya
çıkar (Şekil 3). Bu yönelimsel düzenlenmeden dolayı ortamın fiziksel
özelliklerinde anizotropi gözlenir. Nematik fazdaki moleküllerin
yönelim doğrultusu tercih edilen bir doğrultu olduğundan, bu yönelim
direktör adı verilen n gibi bir yön vektörü ile temsil edilir ve bu vektör
nematik fazın özelikleri için bir simetri ekseni olarak değerlendirilir.
Ancak nematik fazdaki yönelimsel düzen tümüyle mükemmel bir
düzen değildir. Belirli bir anda moleküllerin yönelimleri arasında bazı
farklılıkların olması muhtemeldir. Moleküller bir dipol momente sahip
olduğundan, moleküllerin n ve –n boyunca yönelimleri eşit olasılıkla
gerçekleşir. Bu sonuç direktörün 180° dönmesi durumunda ortamın
fiziksel özelliklerinin korunumlu olacağını belirtmektedir.
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Şekil 3. Nematik fazda moleküler yönelim.
Nematik fazdaki moleküller uzun ve çubuksu biçimli olup,
ortamda optikçe eş eksenli bir yapının olması, kuvvetli bir çift kırıcılık
özelliğine yol açar. Yine, ortam içindeki direktörün termal dalgalanma
hareketleri kuvvetli bir ışık saçılmasına neden olur. Bu saçılma,
nematik maddenin süt rengi bir görünüm almasına yol açar. Bu tür
maddeler küçük şiddetli elektrik alanlara karşı gösterdiği tepkisi
nedeniyle birçok elektro-optik cihazda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Görüntü amaçlı elektro-optik cihazlarda tek bileşik yerine genellikle
karışımlar kullanılır. Karışımdaki her bir bileşen farklı özelliklere
sahiptir. Karışımın özellikleri uygulama amacına göre değişir.
Örneğin bir cep telefonunun her sıcaklık koşulunda kullanımı
nedeniyle, geniş bir sıcaklık aralığında kararlılık gösteren karışımlar
tercih edilmektedir.
Nematik maddeler ısıtma işlemine maruz kaldığında temizleme
noktası olarak adlandırılan bir sıcaklık değerinde, izotropik sıvıya
geçiş sergiler. Soğutma işlemi ile madde, ilkin simektik faza sonra ise
kristale dönüşür. Sıvı fazdan mezofaza geçiş veya mezofazlar
arasındaki geçişler tümüyle tersinir geçişlerdir. Nematik fazdan
izotropik sıvıya geçiş birinci dereceden bir geçiştir. Nematik-izotropik
faz geçişi oldukça anlaşılmış bir faz değişimi olayıdır [12]. Bazı katı
yüzeylerin nematik faza geçiş sıcaklığına yakın sıcaklıkta izotropik
fazda lokal bir düzene yol açtığı rapor edilmiştir [13]. Nematikizotropik faz geçişlerinde geçiş enerjileri genellikle küçük olup 0.1-1
kcal/mol aralığında değişir. Homolog serilerde geçiş enerjileri artan
molekül uzunluğuna bağlı olarak artış gösterir. Nematik fazları olağan
sıvılardan ayıran en önemli özellik, moleküllerin belirli bir doğrultuda
yönelme eğilimi göstermeleridir. Bu yönelim nedeniyle ortam içinde
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uzun menzilli bir düzenlenme söz konusudur. Herhangi bir sistemin
uzun menzilli düzenlenme derecesini belirtmek için bir düzen
parametresi (S) tanımlamak uygundur. Tam düzensiz durum için S =
0, tam düzenli durum için S = 1 olur. S düzen parametresi simektik faz
için S ≈ 1 değerini almakta, nematik faz sıcaklık aralığında ise
arasında değişmektedir. Düzen parametresi
(6)
bağıntısıyla tanımlanır. Nematik fazda
düzen parametresinin
sıcaklığa bağlı değişimi Şekil 4’de gösterilmektedir. Diğer taraftan de
Gennes teorisine göre nematik-izotropik faz geçiş sıcaklığı TNI olarak
belirtilirse, S düzen parametresi Tr = T/TNI indirgenmiş sıcaklığının
fonksiyonu olarak aşağıdaki bağıntıyla verilir:
(7)

Şekil 4. S düzen parametresinin sıcaklığa bağlı değişimi.
Nematik bir ortamdaki moleküller katı esnek çubuklar olarak ele
alınarak bu fazın moleküler teorisi geliştirilmiştir [14]. Nematik
fazdaki düzen moleküller arası kuvvetlerden ileri gelir. Ortalama alan
teorisinde her bir molekülün ortalama bir potansiyel etkisi altında
kaldığı kabul edilir. Böylece yönelmiş iki i ve j molekülü arasındaki
potansiyel
(8)
ile verilir. Burada rij moleküller arası uzaklık ve ij eksenler arasındaki
açıdır. Yine
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(9)
olup, burada b bir pozitif sabittir.  anizotropik polarizebilitedir.
Eğer
( ) bilinirse izotropik faz ve nematik faz arasındaki serbest
enerji farkı hesaplanabilir.
Simektik mezofazlar tabakalı bir yapıya sahiptir. Simektik sözcüğü
bu maddelerin sabunlarınkine benzer bazı mekaniksel özelliklerine
sahip olması nedeniyle, sabunsu anlamına gelen Grekçe bir sözcükten
türetilmiştir. Simektik fazda moleküller tabakalar içinde bir
düzenlenme gösterir ve moleküller etkileşimlere bağlı olarak tabaka
içindeki farklı yönelim ve konumlara sahiptir [15,16]. Paralel
tabakalar içerisinde yer alan moleküllerin düzenlenme biçimlerine
bağlı olarak çok farklı tip simektik fazlar bulunmasına rağmen, bunlar
arasında en yaygın olarak bilinenleri simektik-A, simektik-B ve
simektik-C fazlarıdır. Simektik-A fazında moleküllerin uzun eksenleri
tabakalara diktir (Şekil 5a). Tabaka içinde konumsal düzen yoktur.
Moleküllerin bulunduğu tabakaların kalınlığı yaklaşık olarak
moleküllerin uzunluğuna eşittir (~20 Å). Bu fazın yüksek viskozite
göstermesi nedeniyle elektro-optik cihazlardaki kullanımı yaygın
değildir. Simektik-B fazında ise tabakalardaki moleküller periyodik ve
rijid özellikler gösterir. Bu faz için X-ışını kırınım desenleri kristal
yapılı katılarınkine benzerlik gösterir. Simektik-C fazında ise tabaka
kalınlıkları molekül boyutlarından daha küçük olduğundan,
moleküller tabaka düzlemlerine bir bükülme açısı yaparak dizilirler
(Şekil 5b). Bükülme açısı ortamdaki sıcaklık azaldıkça artış gösterir.
Simektik-A fazında ortaya çıkan düzeni belirlemek için bir düzen
parametresi tanımlamak uygundur. Simektik fazında, moleküllerin
tabakalı bir yerleşim düzenine sahip olması ve yalnızca tabaka
düzlemleri arasındaki öteleme hareketlerinin izinli olması sonucu, bu
faz için tanımlanabilecek bir düzen parametresinin; moleküllerin
sadece yönelim durumlarını değil, konumlanma biçimlerini de
içermesi gerekir. Bu amaçla düzen parametresi olarak, ortamdaki
yoğunluk dalgalarının alınabileceğini ön görülmüş ve toplam serbest
enerjinin faz geçişi yakınındaki davranışı incelenmiştir [17].
Yoğunluk dalgası olarak
(10)
yazılabilir. Burada
ortalama yoğunluğu, d simektik tabaka aralığı
ve q = 2/d dalga vektörüdür. Böylece simektik düzen parametresi
için
(11)
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ile tanımlanır. Burada  tabakaların konumunu belirleyen sabittir.

Şekil 5. Simektik-A ve simektik-C fazlarında moleküler düzen.
Genel olarak mezofazların termodinamik özelliklerini belirlemek
için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Diferansiyel taramalı
kalorimetri (Differential Scanning Calorimetry: DCS) faz geçişi
sıcaklılarını belirlemede yaygın olarak kullanılmaktadır. Fazların
yapısını incelemek amacıyla bir ısıtma düzeneğine sahip polarize
mikroskoptan yararlanılır. İki cam levha arasına konularak elde edilen
bir film polarize mikroskop altında incelendiğinde, sınır koşullarına ve
fazın moleküler yapısına bağlı olarak mezofaz hakkında bilgi etmek
mümkündür. Çeşitli fazlardaki moleküler düzenlenmeler X-ışını
kırınım tekniği yardımıyla incelenir. Böylece ortamdaki konumsal ve
yönelimsel düzen hakkında bilgi elde edilir.
Mezofazların moleküler teorisinde moleküller arası potansiyelin
bilinmesi gerekir. Ancak diğer bir yaklaşım, ortamın serbest enerji
niceliğini faz geçişini belirleyen değişkenler cinsinden ifade etmektir.
Bu tür değişkenler düzen parametresi olarak ele alınabilir. Örneğin
ferromanyetik maddeler için mıknatıslanma bir düzen parametresi
olarak seçilebilir. Nematik–izotropik faz geçişi için serbest enerjinin
düzen parametresi cinsinden ifade edilmesiyle ikinci dereceden faz
geçişi yakınlarında bunun seri açılımını ele alan bir model
geliştirilmiştir. Bu model örneğin nematik–izotropik faz geçişi
noktasına yaklaşıldığında ortaya çıkan faz geçişi öncesi davranışları
incelemede oldukça yararlıdır [18]. Nematik–izotropik faz geçişi
birinci dereceden faz geçişi olup, düzen parametresi geçiş noktasında
süreksizlik gösterir. Ancak entropideki değişim küçük olduğundan, bu
tür geçişler birinci dereceden zayıf geçişler olarak adlandırılır.
Böylece serbest enerji ifadesinde düzen parametresinin kübik terimleri
yer alır. Bu durumda serbest enerji yoğunluğu iki minimum içerir.
Bunlardan birisi S moleküler düzen parametresinin sıfır olduğu
durumu diğeri ise nematik faza karşılık gelen düzen parametresini
içeren duruma karşılık gelir. Sıcaklık düştüğünde S’nin değeri
artmaya başlar. Nematik–izotropik faz geçişi sıcaklığında her iki fazın
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serbest enerjileri aynı değere sahip olur. Landau-de Gennes teorisinin
nematik-izotropik geçişleri için geniş bir şekilde inceleme konusu
edilmiştir [19].
3. Nematik-SimektikA Faz Geçişi
Simektik SK fazda, moleküllerin tabakalı bir yerleşim düzenine
sahip bulunması ve yalnızca tabaka düzlemleri arasındaki öteleme
hareketlerinin izinli olması durumu göz önünde bulundurularak, belirli
koşullara bağlı olarak ikinci dereceden nematik-simektik A geçişleri
için bir model geliştirilmiştir. Nematik ve simektik-A fazlara karşı
gelen serbest enerjiler sırası ile FN ve FS olmak üzere, serbest enerji
faz geçişi yakınlarında düzen parametresinin kuvvet serisi
biçiminde yazılabilir:
=

+A(T)

+ B(T)

+…

(12)

Burada
ve
katsayıları, sıcaklık ve basıncın fonksiyonu
olan terimlerdir. Simektik-A fazında, moleküllerin yerleşme biçimleri
üzerinde ortaya çıkabilecek tek şekil değişimi açılma türü değişimleri
olduğundan, de Gennes, bazı maddelerin normal-süper iletken geçiş
sıcaklığında sergiledikleri davranışa benzetişim kurmak suretiyle, faz
geçişinin birinci veya ikinci dereceden olmasını belirleyen
karakteristik K = / bir parametre tanımlamıştır. Burada  küçük
şekil değişiminin, nematik-simektik-A arayüzünden itibaren simektik
faz içine girebildiği girginlik uzaklığı (penetrasyon derinliği) olarak
tanımlanır.  ise bölgesel bir şekil değişiminin düzen parametresi
üzerinde kendini gösterdiği mesafe koherens uzunluğudur. Koherens
uzunluğu sıcaklığın bir fonksiyonu olup, molekül uzunluğunun ~10
katı büyüklüktedir. K değerinin faz geçişinin birinci veya ikinci
dereceden olması üzerinde önemli bir rol oynadığı ileri sürülmektedir.
K  1/
ise simektik madde birinci tip süper iletkenlere benzer bir
davranış göstermekte ve N-A geçişi birinci dereceden olmaktadır.
Eğer K  1/ ise N-A geçişi ikinci dereceden olmaktadır.
Ortalama alan teorisinde, nematik-smektik-A (TNA) ve nematikizotropik (TNI) faz geçişi sıcaklıklarının TNA/TNI
0.87 koşulunu
sağlaması durumunda, faz geçişinin ikinci dereceden olacağı ve bazı
faz geçişi öncesi olayların,
sıcaklığına ulaşılmadan daha önce,
nematik faz içinde ortaya çıkabileceği belirtilmektedir. Nematik
maddenin simektik-A fazına soğutulması sırasında, faz geçişi öncesi
dalgalanmalar veya bölgesel oluşumlar gözlenmektedir (Şekil 6).
Geçiş sıcaklığına yaklaştıkça bu dalgalanmaların büyüklüğü
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artmaktadır. X-ışını kırınım deneyleri ile moleküler oluşumlara ait
çeşitli desenler gözlenmiştir [20].

Şekil 6. Simektik-A fazında moleküler oluşumlar.
4. Nematik-İzotropik (N-I) Faz Değişimi
Nematik fazın moleküler teorisinde en basit yaklaşımı ele alacağız.
Nematik fazın varlığı bir yönelimsel düzenden ileri gelmektedir.
Nematik fazın gözlemlenen simetrisini kullanarak bir düzen
parametresi belirlenerek bu fazdaki bir molekülün yönelim potansiyel
enerjisi bu parametre cinsinden ifade edilmektedir. Böyle bir ifade,
ortalama alan yaklaşımı ile yapılmaktadır Böylece yönelimsel
moleküler dağılım fonksiyonu için ifadeler türetilir ve termodinamik
fonksiyonlar basitçe hesaplanır.
İzotropik fazdaki bir nematik maddenin sıcaklığının düşürülmesi
ile nematik-izotropik faz geçişi sıcaklığı yakınlarında ortamdaki
moleküllerin bazı kısa menzilli bölgesel yönelim hareketleri içinde
oldukları deneysel olarak ortaya konulmuştur. Nematik-izotropik faz
geçişinin, belirli bir hal değiştirme ısısı ile yapılması, ancak gizli ısı ve
entropideki değişimlerin küçük olması nedeniyle, birinci dereceden
ancak zayıf bir faz geçişi olduğu kabul edilir. Örneğin, çoğu nematik
bileşik için S(Tc) 0.3-2.0 cal/molºK değerinde olmasına karşın,
organik bileşiklerin çoğu için bu değerler çok daha büyüktür, S 25
cal/molºK mertebesindedir.
Nematik-izotropik faz değişimleri çeşitli araştırmacılar tarafından
farklı deney teknikleri ve teorik modeller kullanılarak ayrıntılı olarak
incelenmiştir. Teorik yaklaşımlar olarak de Gennes [2] ve MaierSaupe [14] tarafından geliştirilen teorik modeller aşağıda kısaca
verilmektedir:
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(a) Landau-de Gennes Teorisi
Landau teorisi [21] üzerine geliştirilen bu modele göre, nematik
faza ait düzen parametresi için, manyetik süseptibilitedeki anizotrop
kısmı gözönüne alarak erbest enerjisinin (Helmholtz Serbest Enerjisi)
S düzen parametresinin kuvvetleri cinsinden bir kuvvet serisine
açılabileceği öngörülmüştür:
(13)
Burada Fi izotropik faza ait değeri, A, B ve C sıcaklık ve basıncın
fonksiyonu olan katsayıları belirtmektedir.
Serbest enerjinin
minimum olması koşulundan,

(14)
yazılabilir.
(b) Maier-Saupe Ortalama Alan Teorisi
Bu teoride iki anizotrop molekül arasındaki etkileşmelerin, dipoldipol ve dispersiyon (Van der Waals) kuvvetlerinin bir sonucu olarak
meydana geldiği ve bu etkileşmelerin nematik moleküllerin
yönelmeleri üzerinde etkili olan bileşeninin
ikinci
Legendre polinomu ile orantılı olduğu kabul edilmiştir. Buna göre,
(15)
bağıntısı verilen S düzen parametresinin, sıfırdan farklı olduğu en
yüksek sıcaklık değeri:

Tmax  A0 / 4.4876 kBV2

(16)

bağıntısı ile verilmektedir. Burada kb Boltzman sabitini, V molar
hacmi, A0 ise maddeye özgü bir potansiyel sabitinin göstermektedir.
Tmax için düzen parametresi S ≈ 0.43 değerini almakta, deneysel
çalışmaların ortaya koyduğu değerler ise, sıcaklığa bağlı olarak S’nin
0.8-0.3 arasında olduğunu göstermektedir. Nematik-izotropik faz
geçişi ve geçiş noktası civarında gözlenen olaylarla ilgili çok sayıda
araştırma bulunmaktadır [22-25]. Nematik faz geçişlerindeki yönelim
düzeni ve değişimi deneysel olarak optik çift kırılma ölçümlerinden
yararlanarak incelenmiştir [26]. Nematik-izotropik ve nematik-
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simektik faz geçişleri için özgül ısı değerleri deneysel olarak rapor
edilmiştir [27]. Mezofazlardaki uzun menzilli moleküler etkileşimler
nedeniyle yapısal veya yönelimsel değişiklikleri doğrudan inceleyen
bazı araştırmalar bulunmaktadır [28].
Mezofazlarda faz geçişleri deneysel açıdan yoğun bir araştırma
alanıdır [28-31]. Nematik-izotropik faz geçişini deneysel olarak
sıcaklık kontrollü ısıtma sistemine sahip bir polarize mikroskop ile
incelemek mümkündür. Sıcaklığın düşürülmesi yönünde yapılan
incelemede, nematik faza geçiş sıcaklığına ulaşıldığında, ortamda çift
kırıcı davranışa sahip nematik bölgeler ortaya çıkmaya başlar (Şekil 7a) ve sıcaklığın yükselmesine bağlı olarak nematik bölgeciklerin
ortamda gittikçe büyüdüğü gözlenmiş olur (Şekil 7-b,c).

(a)
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(b)

(c)
Şekil 7. İzotropik-nematik faz geçişinde nematik fazın gözlenmesi.
5. Sonuç ve Tartışma
Bir ortamdaki faz geçişi, maddesel yapının oluşumu ve davranışları
açısından ortamdaki moleküllerin tümünü ilgilendiren önemli
değişimlerin ortaya çıktığı bir kısım olaylar dizisini içerir.
Termotropik mezofazlar kendilerine özgü fiziksel özellikleri ve farklı
ara fazlar göstermeleri nedeniyle, faz değişimi olaylarının
incelenmesinde son derece elverişli bir ortam oluşturur. Maddesel
yapıda meydana gelen faz geçişleri, ortamın bazı fiziksel
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büyüklüklerinde herhangi bir kesiklik ve bir gizli ısıya gereksinim
olmadan gerçekleşebilir. Bir maddenin sıvı ve gaz fazlarını
birbirinden ayıran geçişler buna örnek verilebilir. Belirli bir Tc kritik
sıcaklığında, madde her iki faza ait nitelikleri ortak olarak
gösterebilmekte, ancak bu sıcaklığın altında veya daha üstündeki
sıcaklıklarda yalnızca sıvı veya gaz özelliklere sahip olmaktadır.
Ortamda herhangi bir gizli ısı olmaksızın gerçekleşen bu tür
değişimlere ikinci dereceden faz değişimleri denir. Süper iletkennormal iletken faz değişimleri buna örnek verilebilir. Buna karşın, faz
değişimlerinin büyük bir çoğunluğu belirli bir iç enerji harcanması
sonucu gerçekleşir. Bu tür faz geçişleri ise birinci dereceden faz
geçişleri olarak adlandırılır. Bu tür faz geçişlerinde ilgili maddenin
entropi gibi termodinamik niceliklerinde ani değişimler gözlenir.
Maddenin sıvı ve katı fazları ile çeşitli ara faz düzenlenmeleri
arasındaki farkları incelemek üzere geliştirilen bir yöntemde,
ortamdaki moleküler düzenlenmeler için belirli bir simetrinin olup
olmadığı ve bir simetri varsa bunun türünün ve mertebesinin
saptanmasını amaçlanmaktadır. Çeşitli teoriler mezofaz geçişlerini
başarılı bir biçimde açıklayabilmektedir.
Belirli organik bileşikler katı, sıvı ve gaz fazlarının dışında yeni
arafazlar sergiler. Mezofaz olarak bilinen bu fazlardaki moleküller
genel olarak çubuksu yapıda olup anizotropik biçime sahiptirler.
Mezofazlarda ise sınırlı bir konumsal düzene ek olarak yönelimsel
düzen mevcuttur. Bu nedenle mezofazlar sıvılara benzer olarak
akışkanlık davranışı sergiler. Ancak yönelimsel düzenlenmeden dolayı
anizotropik özellikler gösterdiğinden, izotropik sıvılardan farklı olup,
kristal yapılı katılara benzerlik gösterir.
Çeşitli mezofazlar arasında en yaygın olarak bilinenleri nematik ve
simektik fazlardır. Nematik ve smektik fazlar gösteren maddeler
fiziksel özelliklerindeki ilginç davranışları nedeniyle günümüzde çok
yaygın bir kullanım alanına sahiptirler. Son yıllarda, bu tür maddelerin
fiziksel özelliklerinin incelenmesine yönelik araştırmalara artan bir
ilginin oluştuğu gözlenmektedir. Bu amaca yönelik olarak yapılan
araştırmalar sonucunda elde edilen deneysel veriler, çeşitli elektronik
göstergelerin tasarımında teknolojik açıdan büyük önem taşımaktadır.
Ortamdaki sıcaklık değişimine bağlı olarak düzenin azalması yönünde
simektik-A fazından nematik faza geçiş gerçekleşir. Nematik faz
anizotropik bir akışkan özelliği gösterir. Moleküllerin kütle merkezleri
uzayda rasgele dağıldığından kısa mesafeli bir düzen söz konusudur.
Ancak moleküllerin ortaklaşa paralel olacak biçimde yönelme eğilimi
nedeniyle ortam içinde bir yönelimsel düzen oluşur. Simektik-A fazı
ise nematik fazdan daha keskin bir dağılım fonksiyonu gösteren uzun
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menzilli yönelimsel düzene sahiptir. Ancak bu yönelimsel düzene ek
olarak direktöre paralel bir dalga vektörü ile tanımlanan periyodik bir
tabakalı yapı mevcuttur. Nematik-simektik-A faz geçişi ikinci
dereceden faz geçişlerinin incelenmesi açısından önem taşıyan bir faz
geçişidir. Sonuç olarak, bir moleküler kristal, ortamdaki sıcaklık
yükseldiğinde, izotropik sıvıya dönüşür. Yani belirli bir sıcaklık
değerinde uzun menzilli moleküler düzen ortadan kalkar. Ancak
çubuksu yapıdaki molekülerden oluşan bazı organik bileşikler,
sıcaklık değişimine bağlı olarak, kristal katılar ile izotropik sıvılar
arasında ara fazlar gösterir ki bunlar mezofazlar olarak bilinmektedir.
Mezofazlar sıvıların akışkanlık ve kristallerin anizotropik fiziksel
özelliklerini bir arada gösterir. Bu davranış mezofazların teknolojik
uygulamaları açısından oldukça önemlidir. Bir nematik mezofazda
moleküller ortalama olarak aynı doğrultuda yöneldiğinden ortamda
yönelimsel düzen söz konusudur. Simektik-A fazında ise moleküller
tabakalı bir düzenlenme gösterir. Bu bölümde mezofazlar hakkında
kısaca bilgi verilerek, nematik-izotropik ve nematik-simektik-A faz
geçişleri inceleme konusu edilmiştir. Mezofazlar yoğun deneysel ve
teorik çalışmaların yapıldığı bir alandır ve keşfedilmeyi bekleyen
birçok konu varlığını korumaktadır.
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