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Değerli Katılımcılar, 
Bingöl Üniversitesi olarak II. Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir 
Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi (24-26 Ekim 2022)’ne ev sahipliği yapmanın 
büyük gurur ve heyecanını hep birlikte yaşadık. Kongremize bildiri sunumlarıyla 
veya dinleyici sıfatıyla destek veren tüm katılımcılara, kongre düzenleme kurulu 
adına teşekkür ederim. Bu Kongre, Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı 
Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı Kapsamında “Tarım ve Havza 
Bazlı Kalkınma” alanında Pilot Seçilen Bingöl Üniversitesi tarafından, Üniversitenin 
İhtisaslaşma Konularında elde edilen bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, Üniversite-
Kamu-Sanayi-Üreticileri bir araya getirerek bilgi paylaşımı, sorunların ve çözüm 
önerilerinin tartışılması, sürdürülebilir bir kırsal kalkınma modeli oluşturulmasına 
katkıda bulmak amacı ile düzenlenmiştir. Hibrid olarak düzenlenen ve üç gün 
süren kongrede, arı ve arı ürünleri, bitki ve doğal kaynakların yönetimi, kalkınma 
ve ihtisaslaşma konularında bildiriler sunulmuştur. Kongremizde 5 farklı ülkeden 
yaklaşık 200 bilim insanı bir araya gelmiştir. Bildirilerin 35’i yüz yüze 42’si de online 
sunum olmak üzere toplamda 75 adet bildiri sunulmuştur. Ayrıca Kongremizde 
alanında yetkin olan Prof. Dr. Aslı Özkırım, Prof. Dr. Ibrahim Omer Elamin Elimam 
ve Dr. Ali Korkmaz davetli konuşmacı olarak kongrede yer almıştır. Kongrenin 
ve etkinliklerin düzenlenmesinde büyük bir coşku ve özveri içinde görev yapan 
mesai arkadaşlarıma, bizlere destek veren başta rektörümüz Sayın Prof. Dr. İbrahim 
Çapak olmak üzere tüm kişi ve kuruluşlara katkıları için şükranlarımı sunuyorum. 
Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal 
Kalkınma Stratejileri Kongresi’nin kesintiye uğramadan devamını dilerim.

Katkılarından dolayı Yükseköğretim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Birimine teşekkür ederiz (Proje No: 2017K124000/PİKOM-
GENEL.2022.001).

Doç. Dr. Nusret ÖZBAY
Kongre Başkanı
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II. ULUSLARARASI ARICILIK ARAŞTIRMALARI VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA STRATEJİLERİ KONGRESİ 

KONGRE PROGRAMI 

AÇILIŞ 
24 Ekim 2022, Pazartesi - Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi – Büyük Salon 

09:00 - 17:00 KONGRE KAYIT 

10:00 - 11:00 

SAYGI DURUŞU ve İSTİKLAL MARŞI 
Doç. Dr. Nusret ÖZBAY- Düzenleme Kurulu Adına Açılış Konuşması 
AÇILIŞ ve PROTOKOL KONUŞMALARI 
Mehmet Ali ABA - Bingöl Arıcılar Birliği Başkanı 
Dr. Burhan BAHADIR - Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü 

 Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN – DAP Başkanı 
Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK – Bingöl Üniversitesi Rektörü 
Erdal ARIKAN – Bingöl Belediye Başkanı 
Kadir EKİNCİ – Bingöl Valisi (Tensipleri Halinde) 

11:00 - 11:30 Bir Başarı Hikayesi: Bingöl Balı Coğrafi İşaret Tescil Süreci ve Belge Takdimi 

Cemil BAŞPINAR - Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK – Bingöl Üniversitesi Rektörü 

11:30 - 12:00 5. Geleneksel Bingöl Bal Yarışması Ödül Töreni

12:00 - 13:30 ÖĞLE ARASI 

1. OTURUM – Davetli Konuşmacılar – 24 Ekim 2022, Pazartesi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turgut AYGÜN
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KONGRE MERKEZİ – SALON B
13:30 - 14:00 Prof. Dr. Aslı ÖZKIRIM - Hacettepe Üniversitesi, Arı Bilimindeki İklimsel Değişimlere Bakış 
14:00 - 14:30 Dr. Ali KORKMAZ – Türkiye’de Arı Ölümleri ve Çözüm Önerileri 

14:30 - 15:00 Prof. Dr. Ibrahim ELIMAM, University of East Kordofan/Sudan, Beekeeping and Apiteraphy in 
Sudan 

15:00 - 15:30 ARA 

2. OTURUM – Bildiri Sunumları – 24 Ekim 2022, Pazartesi
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nusret ÖZBAY
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KONGRE MERKEZİ – SALON B

15:30-15:45 Erdal ÇAÇAN, Mehmet Ali KUTLU, Kağan KÖKTEN, Selim ÖZDEMİR, Rıdvan UÇAR, Sam 
MOKHTARZADEH, Muammer EKMEKÇİ, Sabit ve Gezici Arıcılıktan Elde Edilen Bal, Polen ve Propolis 
Miktarlarının Karşılaştırılması 

15:45-16:00 Abdullah SARMAN, Suat TUNCAY, Balın Çocukların Tedavi ve Bakım Uygulamalarında Oluşan Yaraların 
İyileşmesindeki Etkisi 

16:00-16:15 Münire TURHAN, İbrahim ŞAHİN, Nevzat ÇAĞLAYAN, Abdurrahman ŞİMŞEK, Büyük Mum Güvesine 
(Galeria mellonella L.) Karşı Etkili Koruma Yöntemleri 

16:15-16:30 İbrahim Halil GEÇİBESLER, Enes KAYA, İnan DURSUN, Veysel SÜZERER, Ebubekir İZOL, Davut KARAHAN, 
Bingöl Propolisinden Gıda, Kozmetik ve Farmasötik Ürünlerinin Geliştirilmesi için Fenolik Asit ve Flavonoit 
İçeriklerinin Kantitatif Oranlarının Belirlenmesi 

16:30-16:45 Metin GÜRÇAY, Mehmet Ali KUTLU, Bal Arısı Kolonilerinde Biyogüvenlik 

16:45 -17:00 Ebubekir İZOL, Propolisin Sağlık Alanındaki Potansiyeli ve Güncel Uygulamaları 

 Dr. Abdulvahap YOĞUNLU   -  
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Sudan 

15:00 - 15:30 ARA 

2. OTURUM – Bildiri Sunumları – 24 Ekim 2022, Pazartesi
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nusret ÖZBAY
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KONGRE MERKEZİ – SALON B

15:30-15:45 Erdal ÇAÇAN, Mehmet Ali KUTLU, Kağan KÖKTEN, Selim ÖZDEMİR, Rıdvan UÇAR, Sam 
MOKHTARZADEH, Muammer EKMEKÇİ, Sabit ve Gezici Arıcılıktan Elde Edilen Bal, Polen ve Propolis 
Miktarlarının Karşılaştırılması 

15:45-16:00 Abdullah SARMAN, Suat TUNCAY, Balın Çocukların Tedavi ve Bakım Uygulamalarında Oluşan Yaraların 
İyileşmesindeki Etkisi 

16:00-16:15 Münire TURHAN, İbrahim ŞAHİN, Nevzat ÇAĞLAYAN, Abdurrahman ŞİMŞEK, Büyük Mum Güvesine 
(Galeria mellonella L.) Karşı Etkili Koruma Yöntemleri 

16:15-16:30 İbrahim Halil GEÇİBESLER, Enes KAYA, İnan DURSUN, Veysel SÜZERER, Ebubekir İZOL, Davut KARAHAN, 
Bingöl Propolisinden Gıda, Kozmetik ve Farmasötik Ürünlerinin Geliştirilmesi için Fenolik Asit ve Flavonoit 
İçeriklerinin Kantitatif Oranlarının Belirlenmesi 

16:30-16:45 Metin GÜRÇAY, Mehmet Ali KUTLU, Bal Arısı Kolonilerinde Biyogüvenlik 

16:45 -17:00 Ebubekir İZOL, Propolisin Sağlık Alanındaki Potansiyeli ve Güncel Uygulamaları 

 Dr. Abdulvahap YOĞUNLU   -  
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1. OTURUM – Bildiri Sunumları – 25 Ekim 2022, Salı
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Rıza DEMİRKIRAN
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KONGRE MERKEZİ – SALON B

09:00-09:15 Davut KARAHAN, Bayram YURT, Esra ÇAPANOĞLU GÜVEN, Krem Bal Üretim Prosesinin Balın Şeker 
Profili Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 

09:15-09:30 Hafsa KADİROĞLU, Bülent ÇETİN, Bal Arısı (Apis mellifera) Bağırsak Mikrobiyotasinin Probiyotikler ile 
Desteklenmesi 

09:30-09:45 Duygu Nur ÇOBANOĞLU, İkranur FELEK, Onur DÜNDAR, Citrus (Narenciye) Arı Poleninin Element 
İçeriğinin Belirlenmesi 

09:45-10:00 Emin KAPLAN, Erol YILDIRIM, Tarımda Arıların Rolü ve Önemi 

10:15-10.30: Fatih ÇAKAR, Enes KAYA, Halil ŞİMŞEK, Apilarnilin Apiterapideki Rolü 

10:30 -10:45 KASHIRI, M., DEHGHANI, M., MAGHSOUDLOU, Y., GHORBANI, M., SHAHIRI TABERSTANI, H, 
Investigation the Effect of Beewax and Oleic Acid on Antibacterial Properities of Fine Wheat Powder 
Based Films Containing LAE 

10:45-11:00 ARA 

2. OTURUM – Bildiri Sunumları – 25 Ekim 2022, Salı
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yusuf TEMEL
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KONGRE MERKEZİ – SALON B

11:00-11:15 Mustafa Abdullah YILMAZ, Ebubekir İZOL, Oğuz ÇAKIR, Abbas TARHAN, Lütfi BEHÇET, Gökhan ZENGİN, 
Yeni Keşfedilen Bir Tür Olan Campanula baskilensis Behçet Sp. Nov.’un Kapsamlı Bir LC-MS/MS 
Metoduyla Fitokimyasal İçeriğinin Aydınlatılması ve Detaylı Biyolojik Aktivitelerinin Tayini 

11:15-11:30 Cebrahil TÜRK, Bazı Arı Ürünlerinin Su Ürünleri Yetiştiricilik Sektöründe Kullanımı 

11:30-11:45 Mustafa Abdullah YILMAZ, Ebubekir İZOL, Oğuz ÇAKIR, Abbas TARHAN, Gökhan ZENGİN, Doğu Anadolu 
Bölgesinden Toplanan 5 Propolis Örneğinin LC-MS/MS ile Fitokimyasal İçeriğinin ve Biyolojik 
Aktivitelerinin Kapsamlı Olarak İncelenmesi   

11:45-12:00 Büşra BILDIR, Zeynep DEMİRKAN, Bülent KAYA, Fatma CAF, Propolisin Alıç Sirkesi Ekstraktında Bazı 
Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi 

12:00-13:30 ARA 

3. OTURUM – Bildiri Sunumları – 25 Ekim 2022, Salı
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Duygu Nur ÇOBANOĞLU
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KONGRE MERKEZİ – SALON B

13:30-13:45 Mustafa DOĞRUBAŞ, Mehmet TUNÇ, İbrahim Yasin ERDOĞAN, Ramazan SOLMAZ, Arıcılıkta Elektrikten 
Kaynaklanan Tehlike ve Riskler 

13:45-14:00 Bakiye KILIÇ TOPUZ, Özal KAYA, Arıcılık İşletmelerinin Sürdürülebilirliğinin Sosyal Boyutunun Ölçülmesi: 
Iğdır İli Örneği 

14:00-14:15 Şenol ÇELİK, Bingöl’de Balmumu Üretiminin Farklı Regresyon Modelleri ile İncelenmesi 

14:15-14:30 Ibrahim ELIMAM, Modern Techniques in Bee Breeding 
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09:15-09:30 Hafsa KADİROĞLU, Bülent ÇETİN, Bal Arısı (Apis mellifera) Bağırsak Mikrobiyotasinin Probiyotikler ile 
Desteklenmesi

09:30-09:45 Duygu Nur ÇOBANOĞLU, İkranur FELEK, Onur DÜNDAR, Citrus (Narenciye) Arı Poleninin Element 
İçeriğinin Belirlenmesi

09:45-10:00 Emin KAPLAN, Erol YILDIRIM, Tarımda Arıların Rolü ve Önemi

10:15-10.30: Fatih ÇAKAR, Enes KAYA, Halil ŞİMŞEK, Apilarnilin Apiterapideki Rolü

10:30 -10:45 KASHIRI, M., DEHGHANI, M., MAGHSOUDLOU, Y., GHORBANI, M., SHAHIRI TABERSTANI, H, 
Investigation the Effect of Beewax and Oleic Acid on Antibacterial Properities of Fine Wheat Powder
Based Films Containing LAE

10:45-11:00 ARA

2. OTURUM – Bildiri Sunumları – 25 Ekim 2022, Salı
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yusuf TEMEL
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KONGRE MERKEZİ – SALON B

11:00-11:15 Mustafa Abdullah YILMAZ, Ebubekir İZOL, Oğuz ÇAKIR, Abbas TARHAN, Lütfi BEHÇET, Gökhan ZENGİN,
Yeni Keşfedilen Bir Tür Olan Campanula baskilensis Behçet Sp. Nov.’un Kapsamlı Bir LC-MS/MS 
Metoduyla Fitokimyasal İçeriğinin Aydınlatılması ve Detaylı Biyolojik Aktivitelerinin Tayini

11:15-11:30 Cebrahil TÜRK, Bazı Arı Ürünlerinin Su Ürünleri Yetiştiricilik Sektöründe Kullanımı

11:30-11:45 Mustafa Abdullah YILMAZ, Ebubekir İZOL, Oğuz ÇAKIR, Abbas TARHAN, Gökhan ZENGİN, Doğu Anadolu
Bölgesinden Toplanan 5 Propolis Örneğinin LC-MS/MS ile Fitokimyasal İçeriğinin ve Biyolojik
Aktivitelerinin Kapsamlı Olarak İncelenmesi

11:45-12:00 Büşra BILDIR, Zeynep DEMİRKAN, Bülent KAYA, Fatma CAF, Propolisin Alıç Sirkesi Ekstraktında Bazı
Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

12:00-13:30 ARA

3. OTURUM – Bildiri Sunumları – 25 Ekim 2022, Salı
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Duygu Nur ÇOBANOĞLU
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KONGRE MERKEZİ – SALON B

13:30-13:45 Mustafa DOĞRUBAŞ, Mehmet TUNÇ, İbrahim Yasin ERDOĞAN, Ramazan SOLMAZ, Arıcılıkta Elektrikten
Kaynaklanan Tehlike ve Riskler

13:45-14:00 Bakiye KILIÇ TOPUZ, Özal KAYA, Arıcılık İşletmelerinin Sürdürülebilirliğinin Sosyal Boyutunun Ölçülmesi:
Iğdır İli Örneği

14:00-14:15 Şenol ÇELİK, Bingöl’de Balmumu Üretiminin Farklı Regresyon Modelleri ile İncelenmesi

14:15-14:30 Ibrahim ELIMAM, Modern Techniques in Bee Breeding
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1. OTURUM – Bildiri Sunumları - 25 Ekim 2022, Salı
Oturum Başkanı: Prof.Dr.  Rıdvan POLAT
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KONGRE MERKEZİ – SALON A

09:00-09:15 Ramazan GÜN, Mehmet Murat KARAOĞLU, Detection of Honey Adulteration by Investigation of the 
Physico-Chemical Properties of Honey Adulterated with Different Sugar Syrups 

09:15-09:30 Fırat AYUS, Dılhun Keriman ARSERİM UÇAR, İnan DURSUN, Encapsulation of Propolis: Methods And 
Challenges 

09:30-09:45 Erdal ÇAÇAN, Kağan KÖKTEN, Mehmet Ali KUTLU, Selim ÖZDEMİR, Rıdvan UÇAR, Sam 
MOKHTARZADEH, Muammer EKMEKÇİ, Arıların, Arı Merası Olarak Değerlendirilen Bazı Bitkilerinin 
Tohum Verimi Üzerine Etkileri 

09:45-10:00 İlhami GÜLÇİN, Ebubekir İZOL, Bingöl Arı Poleninin Asetilkolinesteraz, α-Amilaz, Karbonik Anhidraz Enzim 
İnhibisyon ve Antioksidan Potansiyeli 

10:15-10.30: Berçem GÖNÜLDAŞ, Dılhun Keriman ARSERİM UÇAR, İnan DURSUN, Extraction Methods of Bee Bread: 
Biological Activity Based 

10:30 -10:45 Ramazan SOLMAZ,  Yeşim AYDIN DURSUN, Ece ALTUNBAŞ ŞAHİN, İbrahim Halil GEÇİBESLER, Mustafa 
DOĞRUBAŞ, Mehmet TUNÇ, Nevzat ÇAĞLAYAN, Sinan BAYINDIR, İbrahim Y. ERDOĞAN, Gülfeza 
KARDAŞ, Bingöl Propolisinin Bakır Yüzeyinde Kendi Kendine Biriken Tek Tabakalı Filminin Oluşturulması 
ve Korozyon İnhibisyon Etkisinin Araştırılması 

10:45-11:00 ARA 

2. OTURUM – Bildiri Sunumları – 25 Ekim 2022, Salı
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Veysel TURAN
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KONGRE MERKEZİ – SALON A

11:00-11:15 Esra Deniz CANDAN, Duygu Nur ÇOBANOĞLU,  İlginç KIZILPINAR TEMİZER, Arı Poleni: Botanik Kaynağı 
ve Gıda Patojenlerine Karşı Antimikrobiyal Aktivitesi 

11:15-11:30 Ibrahim ELIMAM, Ibrahim BUSHARA, Mohammed HAMDEEN, Effect of Pollen Addition to Feed Rations 
on Growth Performance in Broilers 

11:30-11:45 İbrahim ŞAHİN, Nevzat ÇAĞLAYAN, Abdurrahman ŞİMŞEK, Piroz DÜZDABAN, İklimsel Değişikliğin Bingöl 
Balına Etkisi 

11:45-12:00 Timuçin ÇİNKILIÇ, Özgür ÖZGÜN, Arıcılık Faaliyetlerinde Ergonomi 

12:00-12:15 İkranur FELEK, Nursaç AKYOL KUYUCUOĞLU, İnan DURSUN, Nevzat ÇAĞLAYAN, Dılhun Keriman 
ARSERİM UÇAR, New Concept on Cold Drinks: Antioxidant-Rich Cold Drink Based on Bee Products 

12:15-13:30 ARA 
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3. OTURUM – Bildiri Sunumları – 25 Ekim 2022, Salı
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yasin DEMİR
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KONGRE MERKEZİ – SALON A

13:30-13:45 Sebahattin KAYA , Bingöl İli Aylık ve Yıllık Yağış Değerlerinin Trend Analizi 

13:45-14:00 Zeynep ÜRÜŞAN, Orhan İNİK, Ahmet Hakan ÜRÜŞAN, Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin İklim, Toprak 
İstekleri ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi 

14:00-14:15 Fadime YAZDIÇ Bingöl Bölgesindeki Bal Arılarının Mikrobiyotasında Bulunan Laktik Asit Bakterilerinin 
Filogenisi ve Plazmit Profilleri 

14:30-15:00 DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KONGRE MERKEZİ – SALON B 

ONLINE (ÇEVRİMİÇİ) SUNUMLAR 

1. OTURUM – Online (Çevrimiçi) Bildiri Sunumları – 26 Ekim 2022, Çarşamba
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Erdal ÇAÇAN
SALON A

Zoom Katılım 
https://us02web.zoom.us/j/82192897584?pwd=TUxsSHpnWVAxbk9TZ1gzZUtvZXhMQT09 

Toplantı Kimliği: 821 9289 7584     Parola: 651633 
09:00-09:15 Mahmut ÇAKAN, Nusret ÖZBAY, Mehmet Fatih BÜKÜN, Arıcılığın Kalkınmaya Etkileri 

09:15-09:30 İnan DURSUN, Bingöl İlinde Satışa Sunulan Polenlerin Mikotoksin İçeriklerinin UHPLC–HR-Orbitrap-MS ile 
Belirlenmesi 

09:30-09:45 Esra MESCİ,  Adnan AYNA, Propolisin Emülsiyon Bazlı Enkapsülasyonu 

09:45-10:00 Büşra BELTEKİN,  Nurullah DEMİR, Cemil AYDOĞAN, Gıdalarda Koenzim Q10 Tayini için Monolitik Nano- 
LC Tekniği Geliştirilmesi 

10:15-10.30: Berivan Ruşen YILMAZ AKSAKAL, Mehmet TUNÇ, Ramazan SOLMAZ, Arıcılıkta Hijyen, Tehlike ve Riskler 

10:30 -10:45 Yusuf ÇAKIR, Bingöl’de Geleneksel Olarak Üretilen Tulum Peynirinin Bölgesel Kalkınma Üzerine Etkisi 

10:45-11:00  ARA 
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Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yasin DEMİR
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KONGRE MERKEZİ – SALON A

13:30-13:45 Sebahattin KAYA , Bingöl İli Aylık ve Yıllık Yağış Değerlerinin Trend Analizi 

13:45-14:00 Zeynep ÜRÜŞAN, Orhan İNİK, Ahmet Hakan ÜRÜŞAN, Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin İklim, Toprak 
İstekleri ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi 
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14:30-15:00 DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ 
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Toplantı Kimliği: 821 9289 7584     Parola: 651633 
09:00-09:15 Mahmut ÇAKAN, Nusret ÖZBAY, Mehmet Fatih BÜKÜN, Arıcılığın Kalkınmaya Etkileri 

09:15-09:30 İnan DURSUN, Bingöl İlinde Satışa Sunulan Polenlerin Mikotoksin İçeriklerinin UHPLC–HR-Orbitrap-MS ile 
Belirlenmesi 

09:30-09:45 Esra MESCİ,  Adnan AYNA, Propolisin Emülsiyon Bazlı Enkapsülasyonu 

09:45-10:00 Büşra BELTEKİN,  Nurullah DEMİR, Cemil AYDOĞAN, Gıdalarda Koenzim Q10 Tayini için Monolitik Nano- 
LC Tekniği Geliştirilmesi 

10:15-10.30: Berivan Ruşen YILMAZ AKSAKAL, Mehmet TUNÇ, Ramazan SOLMAZ, Arıcılıkta Hijyen, Tehlike ve Riskler 

10:30 -10:45 Yusuf ÇAKIR, Bingöl’de Geleneksel Olarak Üretilen Tulum Peynirinin Bölgesel Kalkınma Üzerine Etkisi 

10:45-11:00  ARA 
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1. OTURUM – Online (Çevrimiçi) Bildiri Sunumları – 26 Ekim 2022, Çarşamba
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Erdal ÇAÇAN
SALON A

Zoom Katılım
https://us02web.zoom.us/j/82192897584?pwd=TUxsSHpnWVAxbk9TZ1gzZUtvZXhMQT09

Toplantı Kimliği: 821 9289 7584   Parola: 651633
09:00-09:15 Mahmut ÇAKAN, Nusret ÖZBAY, Mehmet Fatih BÜKÜN, Arıcılığın Kalkınmaya Etkileri

09:15-09:30 İnan DURSUN, Bingöl İlinde Satışa Sunulan Polenlerin Mikotoksin İçeriklerinin UHPLC–HR-Orbitrap-MS ile
Belirlenmesi

09:30-09:45 Esra MESCİ, Adnan AYNA, Propolisin Emülsiyon Bazlı Enkapsülasyonu

09:45-10:00 Büşra BELTEKİN, Nurullah DEMİR, Cemil AYDOĞAN, Gıdalarda Koenzim Q10 Tayini için Monolitik Nano-
LC Tekniği Geliştirilmesi

10:15-10.30: Berivan Ruşen YILMAZ AKSAKAL, Mehmet TUNÇ, Ramazan SOLMAZ, Arıcılıkta Hijyen, Tehlike ve Riskler

10:30 -10:45 Yusuf ÇAKIR, Bingöl’de Geleneksel Olarak Üretilen Tulum Peynirinin Bölgesel Kalkınma Üzerine Etkisi

10:45-11:00 ARA

İletişim: e-posta: pikom@bingol.edu.tr, tel: 0 426 216 00 12/5458, 5500 
Kongre  2017K124000, PİKOM-GENEL.2022.001  No’lu projeler kapsamında desteklenmektedir. 

2. OTURUM – Online (Çevrimiçi) Bildiri Sunumları – 26 Ekim 2022, Çarşamba
Oturum Başkanı: Doç. Dr. İbrahim Halil GEÇİBESLER
SALON A

Zoom Katılım 
https://us02web.zoom.us/j/82192897584?pwd=TUxsSHpnWVAxbk9TZ1gzZUtvZXhMQT09 

Toplantı Kimliği: 821 9289 7584     Parola: 651633 
11:00-11:15 Aygül KARACA,  Nusret ÖZBAY, Bingöl’de Doğal Yetişen Sebze ve Tıbbi Aromatik Olarak Kullanılan Bazı 

Bitkiler 

11:15-11:30 Mehmet Reşit TAYSİ, Arıcılıkta Biyoteknolojik Çalışmalar 

11:30-11:45 Yasin DEMİR, Alperen MERAL, Azize DOĞAN DEMİR, Alaaddin YÜKSEL, Ali Rıza DEMİRKİRAN, Merve 
ERSOY MİRİCİ, Çapakçur Havzasında (Bingöl) Bal Ormanı Potansiyeli Olan Alanların Belirlenmesi 

11:45-12:00 Yeşim AYDIN DURSUN, Ramazan SOLMAZ, Bakır Yüzeyinde Kendi Kendine Biriken Tek Tabakalı İnce 
Bingöl Poleni Filmlerin Oluşturulması ve Yakıt Pillerinde Elektrot Performansı 

12:00-12:15 Alper POLAT, Pestisit ve Arı İnteraksiyonu 

12:15 -12:30 Davut KARAHAN, Semih GÖKDAĞ, Serhat KOÇYİĞİT, Sedat YELKOVAN, Misvak (Salvadora persica) Özü 
ile Ekstrakte Edilen Bingöl Propolisinin Antimikrobiyal Etkisinin Belirlenmesi  

12:30-13:30 ARA 

3. OTURUM – Online (Çevrimiçi) Bildiri Sunumları – 26 Ekim 2022, Çarşamba
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Dılhun Keriman ARSERİM UÇAR
SALON A

Zoom Katılım 
https://us02web.zoom.us/j/82192897584?pwd=TUxsSHpnWVAxbk9TZ1gzZUtvZXhMQT09 

Toplantı Kimliği: 821 9289 7584     Parola: 651633 
13:30-13:45 İbrahim DEMİR, Murat KESER, Kolludere Vadisinin (Hizan/Bitlis) Önemli Bal Bitkileri 

13:45-14:00 Hakan İNCİ, Ersin KARAKAYA, Bingöl İli Arıcılık İşletmelerinde Mevcut Durum Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri  

14:00-14:15 Ömer KILIÇ, Talip ŞAHİN, Adıyaman’da (Türkiye) Arıcılık Açısından Değerlendirme Potansiyeli Olan Bazı 
Bitkiler 

14:15-14:30 Alperen MERAL, Alaaddin YÜKSEL, Orhan İNİK, Yasin DEMİR, Yasin KARAŞİN, İnsansız Hava Araçları 
Teknolojileri ile Toprak Erozyonunun İzlenmesi 

14:30-14:45 Bayram ALPARSLAN, Murat ŞENTÜRK, Arı Sütünün Antiviral ve Antiparaziter Potansiyelinin Belirlenmesi 

14:45 -15:00 Mehmet Fatih BÜKÜN, Mahmut ÇAKAN, Arıcıların Sorumluluk ve Yetkinlik Özellikleri ile Yaşam Doyumu 
ve İşe Bağlılıkları Arasındaki İlişkisi 

15:00-15:15 Nataša SMILJANIĆ, Aleksandar Ž. KOSTIĆ, Danijel D. MILINČIĆ, Mirjana B. PEŠIĆ, Nebojša NEDIĆ, 
Slađana P. STANOJEVIĆ, Content of Polyphenolic Compounds of Conventionally and Organically 
Produced Honey 



İletişim: e-posta: pikom@bingol.edu.tr, tel: 0 426 216 00 12/5458, 5500 
Kongre  2017K124000, PİKOM-GENEL.2022.001  No’lu projeler kapsamında desteklenmektedir. 

1. OTURUM – Online (Çevrimiçi) Bildiri Sunumları – 26 Ekim 2022, Çarşamba
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Adnan AYNA
SALON B

Zoom Katılım 
https://us02web.zoom.us/j/82192897584?pwd=TUxsSHpnWVAxbk9TZ1gzZUtvZXhMQT09 

Toplantı Kimliği: 821 9289 7584     Parola: 651633 
09:00-09:15 Mustafa İLÇİN, Şakir YILDIZ, Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinde Arı Zararlılarının Araştırılması 

09:15-09:30 Sadettin ÇELİK, Gökçen Dilara ÇELİK, Küresel İklim Değişikliğinin Yol Açtığı Kuraklık, Kuraklığın Tarımsal 
Üretim Üzerindeki Kısıtlayıcı Etkileri ve Biyoteknolojik Yöntemlerle Mücadelesi 

09:30-09:45 Nusret ÖZBAY, Aygül KARACA, İklim Değişikliğinin Bitkiler ve Arılar Üzerine Etkileri 

09:45-10:00 Halit TUTAR, Dallı Darının (Panicum virgatum L.) Enerji Bitkisi Olarak Marjinal Alanları Değerlendirebilme 
Potansiyelinin Araştırılması 

10:15-10.30: Serdal TARHANE, Bakteriyel Bal Arısı Hastalıkları Tanısı Epidemiyolojisi ve Korunma Yöntemleri 

10:30 -10:45 İsa ÇİÇEK, Ebubekir İZOL, Orhan İNİK, İklim Değişikliğinin Çevresel Ekosistem ve İnsan Yaşamına Olası 
Etkileri 

10:45-11:00  ARA 

2. OTURUM – Online (Çevrimiçi) Bildiri Sunumları – 26 Ekim 2022, Çarşamba
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nusret ÖZBAY
SALON B

Zoom Katılım 
https://us02web.zoom.us/j/82192897584?pwd=TUxsSHpnWVAxbk9TZ1gzZUtvZXhMQT09 

Toplantı Kimliği: 821 9289 7584     Parola: 651633 
11:00-11:15 Kürşat ŞEKERCİ, M. Cihat TUNA,  Meriç Nehri Akış Yüksekliğinin İncelenmesi 

11:15-11:30 Abbas TARHAN, Beşir DAĞ, Mustafa Abdullah YILMAZ, Irak’ta Yetişen Bazı Hurma Çeşitlerinin Ağır Metal 
ve Kimyasal İçeriklerinin İncelenmesi 

11:30-11:45 İsmail YAPICI, Ebubekir İZOL, Lütfi BEHÇET, İlhami GÜLÇİN, Myosotis Amoena (Rupr.) Boiss.’in 
Antioksidan Kapasitesi ve Asetilkolinesteraz İnhibisyonuna Etkisi 

11:45-12:00 Talip ŞAHİN, Ömer KILIÇ, Bitki Çeşitliliği ve Zenginliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Arasındaki İlişki 

12:00-12:15 Ersin KARAKAYA, Türkiye'de Bölgesel ve Kırsal Kalkınma 

12:15 -12:30 Gülten ŞEN, Bölgesel Kalkınma Açısından Hayvancılık Sektörünün Değerlendirilmesi: Kütahya İli Örneği 

12:30-13:30 ARA 

İletişim: e-posta: pikom@bingol.edu.tr, tel: 0 426 216 00 12/5458, 5500
Kongre  2017K124000, PİKOM-GENEL.2022.001 No’lu projeler kapsamında desteklenmektedir.

3. OTURUM – Online (Çevrimiçi) Bildiri Sunumları – 26 Ekim 2022, Çarşamba
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Münire TURHAN
SALON B

Zoom Katılım
https://us02web.zoom.us/j/82192897584?pwd=TUxsSHpnWVAxbk9TZ1gzZUtvZXhMQT09

Toplantı Kimliği: 821 9289 7584   Parola: 651633
13:30-13:45 Abbas TARHAN, Giray TOPAL,  Mustafa Abdullah YILMAZ, Mehmet FIRAT, Anadolu'da Yetişen Kenger 

Türlerinin Biyolojik Aktiviteleri ve Kimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi

13:45-14:00 İsa ÇİÇEK, Orhan İNİK, Ebubekir İZOL, Topraktaki Mineral Konsantrasyonunun Toprak Verimine ve Bitki
Gelişimine Etkileri

14:00-14:15 Kürşat ŞEKERCİ, M. Cihat TUNA, Seyhan Nehrinin Akim Ortalamasının İncelenmesi

14:15-14:30 Atom Atanasio Ladu ATANSLUOS, Bibiana Felegreen İbrahim BULUK, Effect of Intercropping on Growth
And Yield of Maize (Zea mays L.) and Soybean (Glycine max L Merrill) Crops

14:30-14:45 İsmail YAPICI, Ebubekir İZOL, Lütfi BEHÇET, İlhami GÜLÇİN, Barbarea plantaginea DC’nin Antioksidan ve 
Antikolinerjik Özellikleri

14:45 -15:00 Zeynep Sultan GÜN, Bal Reklamlarında Gıda Güvenliği: Balparmak Örneği

15:00-15:15 ARA

4. OTURUM – Online (Çevrimiçi) Bildiri sunumları – 26 Ekim 2022, Çarşamba
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Sadettin ÇELİK
SALON B

Zoom Katılım
https://us02web.zoom.us/j/82192897584?pwd=TUxsSHpnWVAxbk9TZ1gzZUtvZXhMQT09

Toplantı Kimliği: 821 9289 7584   Parola: 651633
15:15-15:30 Ebubekir İZOL, Hakan İNCİ, Mehmet İLKAYA, Zeynebe BİNGÖL, İlhami GÜLÇİN, Erkek Arı Larvasının Fe3+,

Cu2+ ve Fe3+-TPTZ İndirgeme Kapasiteleri ile Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi

15:30-15:45 Nusret ÖZBAY, Aygül KARACA, Arıların Bahçe Bitkilerinde Kullanımı

15:45-16:00 Abdullah SARMAN, Suat TUNCAY, Balın İnfantil Botulizmindeki Etkisi ve Çocuk Hemşiresinin Klinik Rolü

16:00-16:15 Oğuz ÇAKIR, Mustafa Abdullah YILMAZ, Ebubekir İZOL, Abbas TARHAN, Gökhan ZENGİN, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden Toplanan 8 Bal Örneğinin Biyolojik Aktivitelerinin Kapsamlı Olarak 
İncelenmesi

16:15-16:30 Nurullah DEMİR, Mehmet ÇİFTÇİ, Ramazan SOLMAZ, İbrahim Yasin ERDOĞAN, Aydın Şükrü BENGÜ,
Yusuf TEMEL, Nevzat ÇAĞLAYAN, Bingöl Balının Makro ve Eser Element İçeriğinin Değerlendirilmesi
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09:15-09:30 Sadettin ÇELİK, Gökçen Dilara ÇELİK, Küresel İklim Değişikliğinin Yol Açtığı Kuraklık, Kuraklığın Tarımsal 
Üretim Üzerindeki Kısıtlayıcı Etkileri ve Biyoteknolojik Yöntemlerle Mücadelesi 

09:30-09:45 Nusret ÖZBAY, Aygül KARACA, İklim Değişikliğinin Bitkiler ve Arılar Üzerine Etkileri 

09:45-10:00 Halit TUTAR, Dallı Darının (Panicum virgatum L.) Enerji Bitkisi Olarak Marjinal Alanları Değerlendirebilme 
Potansiyelinin Araştırılması 

10:15-10.30: Serdal TARHANE, Bakteriyel Bal Arısı Hastalıkları Tanısı Epidemiyolojisi ve Korunma Yöntemleri 

10:30 -10:45 İsa ÇİÇEK, Ebubekir İZOL, Orhan İNİK, İklim Değişikliğinin Çevresel Ekosistem ve İnsan Yaşamına Olası 
Etkileri 

10:45-11:00  ARA 
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11:45-12:00 Talip ŞAHİN, Ömer KILIÇ, Bitki Çeşitliliği ve Zenginliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Arasındaki İlişki 

12:00-12:15 Ersin KARAKAYA, Türkiye'de Bölgesel ve Kırsal Kalkınma 

12:15 -12:30 Gülten ŞEN, Bölgesel Kalkınma Açısından Hayvancılık Sektörünün Değerlendirilmesi: Kütahya İli Örneği 

12:30-13:30 ARA 
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Özet

Arı poleni, arıların çiçeklerin erkek üreme hücrelerinden topladıkları bir üründür. Arılar polenleri kol ve
bacaklarında toplayarak kovan içine getirip depolar ve bal üretimi ile beslenmede kullanırlar. Polen
dünyanın en önemli gıda ürünlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Arıların tek protein kaynağıdır. 
İçeriğinde esansiyel amino asitler, polifenoller ve vitaminler bulunmaktadır. Antioksidan özelliği ise çiçek
florasına, iklim koşullarına, coğrafi kökene ve depolamaya göre farklılık göstermektedir. Doğrudan
tüketimi ile birlikte gıdalara katılarak da tüketilebilmektedir. Bazı bölgelerden elde edilen polen acı bir
tada sahip olduğundan özellikle bala katılarak tüketilmektedir. Böyle değerli bir besin olan polenin bu 
çalışma ile antioksidan potansiyeli yedi farklı biyolojik aktivite yöntemi ile belirlenmiştir. Bu yöntemler
Fe indirgeme (Fe3+-Fe2+), FRAP (Fe3+-TPTZ indirgeme), CUPRAC (Cu2+-Cu+ indirgeme), DPPH·, 
ABTS•+, DMPD•+ radikal giderme yöntemleri, toplam fenolik ve toplam flavonoid içerik belirlemedir. 
Bunlara ek olarak, çalışılan polen örneğinin, hastalıklarla ilintili metabolik enzimlerden olan
asetilkolinesteraz, α-amilaz ve karbonik anhidraz (CA II) inhibisyon potansiyeli ortaya konulmuştur.
Antioksidan metotlar standart antioksidan olan bütillenmiş hidroksitoluen (BHT), bütillenmiş
hidroksianisol (BHA), α-tokoferol, ve troloks ile polenin kıyaslanması ile gerçekleştirilmiştir. DPPH ve
DMPD yönteminde polen en düşük antioksidan aktivite göstermiştir. ABTS yönteminde ise sıralama
BHA>Troloks>Polen> α-Tokoferol>BHT şeklinde bulunmuştur. Fe indirgemede sıralama: Polen
>BHT>Troloks> α-Tokoferol> BHA, CUPRAC’da BHT > α-Tokoferol> Polen> Troloks> BHA,
FRAP’da Troloks> BHT > Polen> α-Tokoferol> BHA olarak belirlenmiştir. Polenin çalışılan 3 enzim
inhibisyon metodunda aktivite gösterdiği tespit edilmiştir. Böylece polenin farklı antioksidan metotlarda
farklı aktivite gösterdiği, enzimleri inhibe ettiği belirlenmiştir. Polen tüketiminin bu sonuçlara göre bazı
hastalıkların tedavisinde iyi gelebileceği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Arı poleni, Antioksidan aktivite, Bingöl, Enzim inhibisyonu

ACETYLCHOLINESTERASE, Α-AMYLASE, CARBONIC ANHIDRASE ENZYME
INHIBITION AND ANTIOXIDANT POTENTIAL OF BINGÖL BEE POLEN

Abstract

Bee pollen is a product that bees collect from the male reproductive cells of flowers. Bees collect pollen
on their arms and legs, bring it into the hive, store it, and use it for honey production and nutrition. Pollen 
is considered one of the most important food crops in the world. It is the only source of protein for bees. It
contains essential amino acids, polyphenols and vitamins. Its antioxidant properties differ according to the
flower flora, climatic conditions, geographical origin and storage. It can also be consumed by adding to
foods with direct consumption. Since the pollen obtained from some regions has a bitter taste, it is
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consumed especially by adding honey. In this study, the antioxidant potential of pollen, which is such a 
valuable nutrient, was determined by seven different biological activity methods. These methods are Fe 
reducing (Fe3+-Fe2+), FRAP (Fe3+-TPTZ reducing), CUPRAC (Cu2+-Cu+ reducing), DPPH·, ABTS•+,  
DMPD•+ radical scavenging methods, total phenolic and total flavonoid content determination. In addition, 
the potential of the studied pollen sample to inhibit acetylcholinesterase, α-amylase and carbonic 
anhydrase (CA II), which are metabolic enzymes associated with diseases, has been demonstrated..
Antioxidant methods were performed by comparing pollen with standard antioxidant butylated 
hydroxytoluene (BHT), butylated hydroxyanisole (BHA), α-tocopherol and trolox. Pollen showed the 
lowest antioxidant activity in DPPH and DMPD methods. In ABTS method, the order was found as 
BHA>Trolox>Pollen>α-Tocopherol>BHT. The order in Fe reducing was determined as: Pollen > BHT > 
Trolox > α-Tocopherol > BHA, CUPRAC as BHT > α-Tocopherol > Pollen > Trolox > BHA, FRAP as 
Trolox > BHT > Pollen > α-Tocopherol > BHA. It was determined that pollen showed activity in 3 
enzyme inhibition methods studied. Thus, it was determined that pollen showed different activity in 
different antioxidant methods and inhibited enzymes.. According to these results, pollen consumption can 
be beneficial in the treatment of some diseases. 

Keywords: Bee pollen, Antioxidant activity, Bingöl, Enzyme inhibition 
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Özet
Arıcılıkta hedef sağlıklı ve güçlü arı kolonilerine sahip olamaktır. Temel yetiştiricilik uygulamalarını
yaparken, arı sağlığı açısından arıların hastalık etkenleri ve zararlılarına karşı korunmalıdır. Bu koruma
kesinlikle uyulması gerekli biyogüvenlik kurallarını yerine getirmek ile sağlanır. Biyogüvenlik kurallarına
uygun yetiştirilen kolonilerden ancak işletmenin karlılık oranı yüksek, sağlıklı ve bol bal elde edilir.
Özellikle gezgin arıcılıkta, arılar hastalık etkenleri ve zararlıları ile her zaman karşılaşması mümkündür.
Bu etkenlerle bulaşma, sağlıklı arıların infekte-infeste arılarla karlılaşması ile direkt olarak, bulaşık gıda
ve ekipmanlar ile karşılaşarak indirekt olarak gerçekleşmektedir. Kolonilerde bulaşma üretim
performansını düşürdüğü gibi, mücadelesinde kullanılan kimyasal ajanlar da arı ve arı ürünlerinin
kalitesini bozmaktadır. Biyogüvenli kolonilerde amaç, biyogüvenlik kurallarına uyularak bu etkenlerle
karşılaşmadan önlem almaktır. Biyogüvenliği sağlanmış arı kolonileri ile arıcılık bu bağlamda oldukça
önemlidir. Bu bildiride, arı kolonilerinde koloni çevresinde bulunan arı sağlığını tehdit eden patojenler,
parazitler ve böceklerden karşılaşmayı en aza indirmek için alınan bir dizi biyogüvenlik tedbirlerine vurgu
yapılacaktır. Bu şekilde hijyenik arı kolonisi elde etmek, gıda güvenliğini sağlamak, tedavi masraflarının
azalması, verimli, daha bol ve kazançlı bal üretimi avantajları sağlar.
Anahtar Kelimeler: Bal arısı, Koloni, Biyogüvenlik.

BIOSAFETY IN HONEY BEE COLONIES

Abstract

The goal in beekeeping is to have healthy and strong bee colonies. While performing basic aquaculture
practices, bees should be protected against disease agents and pests in terms of bee health. This protection 
is provided by fulfilling the biosecurity rules that must be strictly followed. Healthy and abundant honey 
can only be obtained from colonies grown in accordance with biosafety rules. Especially in wandering
beekeeping, it is always possible for bees to encounter disease agents and pests. Contamination with these
factors occurs directly when healthy bees become profitable with infected-infested bees, and indirectly by
encountering contaminated food and equipment. Contamination in colonies reduces the production
performance, and the chemical agents used in its control also deteriorate the quality of bee and bee
products. The aim in biosafe colonies is to take precautions without encountering these factors by
complying with biosecurity rules. In this context, beekeeping with biosafe bee colonies is very important.
In this paper, a series of biosecurity measures will be emphasized in bee colonies to minimize encounters
with pathogens, parasites and insects that threaten bee health around the colony. In this way, it provides
the advantages of obtaining a hygienic bee colony, ensuring food safety, reducing treatment costs, and 
producing more productive, more abundant and profitable honey.

Keywords: Hony bee, Apiary, Biosecurity.
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Özellikle gezgin arıcılıkta, arılar hastalık etkenleri ve zararlıları ile her zaman karşılaşması mümkündür.
Bu etkenlerle bulaşma, sağlıklı arıların infekte-infeste arılarla karlılaşması ile direkt olarak, bulaşık gıda
ve ekipmanlar ile karşılaşarak indirekt olarak gerçekleşmektedir. Kolonilerde bulaşma üretim
performansını düşürdüğü gibi, mücadelesinde kullanılan kimyasal ajanlar da arı ve arı ürünlerinin
kalitesini bozmaktadır. Biyogüvenli kolonilerde amaç, biyogüvenlik kurallarına uyularak bu etkenlerle
karşılaşmadan önlem almaktır. Biyogüvenliği sağlanmış arı kolonileri ile arıcılık bu bağlamda oldukça
önemlidir. Bu bildiride, arı kolonilerinde koloni çevresinde bulunan arı sağlığını tehdit eden patojenler,
parazitler ve böceklerden karşılaşmayı en aza indirmek için alınan bir dizi biyogüvenlik tedbirlerine vurgu
yapılacaktır. Bu şekilde hijyenik arı kolonisi elde etmek, gıda güvenliğini sağlamak, tedavi masraflarının
azalması, verimli, daha bol ve kazançlı bal üretimi avantajları sağlar.
Anahtar Kelimeler: Bal arısı, Koloni, Biyogüvenlik.

BIOSAFETY IN HONEY BEE COLONIES

Abstract

The goal in beekeeping is to have healthy and strong bee colonies. While performing basic aquaculture
practices, bees should be protected against disease agents and pests in terms of bee health. This protection 
is provided by fulfilling the biosecurity rules that must be strictly followed. Healthy and abundant honey 
can only be obtained from colonies grown in accordance with biosafety rules. Especially in wandering
beekeeping, it is always possible for bees to encounter disease agents and pests. Contamination with these
factors occurs directly when healthy bees become profitable with infected-infested bees, and indirectly by
encountering contaminated food and equipment. Contamination in colonies reduces the production
performance, and the chemical agents used in its control also deteriorate the quality of bee and bee
products. The aim in biosafe colonies is to take precautions without encountering these factors by
complying with biosecurity rules. In this context, beekeeping with biosafe bee colonies is very important.
In this paper, a series of biosecurity measures will be emphasized in bee colonies to minimize encounters
with pathogens, parasites and insects that threaten bee health around the colony. In this way, it provides
the advantages of obtaining a hygienic bee colony, ensuring food safety, reducing treatment costs, and 
producing more productive, more abundant and profitable honey.

Keywords: Hony bee, Apiary, Biosecurity.
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consumed especially by adding honey. In this study, the antioxidant potential of pollen, which is such a
valuable nutrient, was determined by seven different biological activity methods. These methods are Fe
reducing (Fe3+-Fe2+), FRAP (Fe3+-TPTZ reducing), CUPRAC (Cu2+-Cu+ reducing), DPPH·, ABTS•+,  
DMPD•+ radical scavenging methods, total phenolic and total flavonoid content determination. In addition,
the potential of the studied pollen sample to inhibit acetylcholinesterase, α-amylase and carbonic
anhydrase (CA II), which are metabolic enzymes associated with diseases, has been demonstrated..
Antioxidant methods were performed by comparing pollen with standard antioxidant butylated
hydroxytoluene (BHT), butylated hydroxyanisole (BHA), α-tocopherol and trolox. Pollen showed the
lowest antioxidant activity in DPPH and DMPD methods. In ABTS method, the order was found as
BHA>Trolox>Pollen>α-Tocopherol>BHT. The order in Fe reducing was determined as: Pollen > BHT >
Trolox > α-Tocopherol > BHA, CUPRAC as BHT > α-Tocopherol > Pollen > Trolox > BHA, FRAP as
Trolox > BHT > Pollen > α-Tocopherol > BHA. It was determined that pollen showed activity in 3
enzyme inhibition methods studied. Thus, it was determined that pollen showed different activity in
different antioxidant methods and inhibited enzymes.. According to these results, pollen consumption can
be beneficial in the treatment of some diseases.

Keywords: Bee pollen, Antioxidant activity, Bingöl, Enzyme inhibition
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Özet 
Arıcılıkta hedef sağlıklı ve güçlü arı kolonilerine sahip olamaktır. Temel yetiştiricilik uygulamalarını 
yaparken, arı sağlığı açısından arıların hastalık etkenleri ve zararlılarına karşı korunmalıdır. Bu koruma 
kesinlikle uyulması gerekli biyogüvenlik kurallarını yerine getirmek ile sağlanır. Biyogüvenlik kurallarına 
uygun yetiştirilen kolonilerden ancak işletmenin karlılık oranı yüksek, sağlıklı ve bol bal elde edilir. 
Özellikle gezgin arıcılıkta, arılar hastalık etkenleri ve zararlıları ile her zaman karşılaşması mümkündür. 
Bu etkenlerle bulaşma, sağlıklı arıların infekte-infeste arılarla karlılaşması ile direkt olarak, bulaşık gıda 
ve ekipmanlar ile karşılaşarak indirekt olarak gerçekleşmektedir. Kolonilerde bulaşma üretim 
performansını düşürdüğü gibi, mücadelesinde kullanılan kimyasal ajanlar da arı ve arı ürünlerinin 
kalitesini bozmaktadır. Biyogüvenli kolonilerde amaç, biyogüvenlik kurallarına uyularak bu etkenlerle 
karşılaşmadan önlem almaktır. Biyogüvenliği sağlanmış arı kolonileri ile arıcılık bu bağlamda oldukça 
önemlidir. Bu bildiride, arı kolonilerinde koloni çevresinde bulunan arı sağlığını tehdit eden patojenler, 
parazitler ve böceklerden karşılaşmayı en aza indirmek için alınan bir dizi biyogüvenlik tedbirlerine vurgu 
yapılacaktır. Bu şekilde hijyenik arı kolonisi elde etmek, gıda güvenliğini sağlamak, tedavi masraflarının 
azalması, verimli, daha bol ve kazançlı bal üretimi avantajları sağlar. 
Anahtar Kelimeler: Bal arısı, Koloni, Biyogüvenlik. 

BIOSAFETY IN HONEY BEE COLONIES 

Abstract 

The goal in beekeeping is to have healthy and strong bee colonies. While performing basic aquaculture 
practices, bees should be protected against disease agents and pests in terms of bee health. This protection 
is provided by fulfilling the biosecurity rules that must be strictly followed. Healthy and abundant honey 
can only be obtained from colonies grown in accordance with biosafety rules. Especially in wandering 
beekeeping, it is always possible for bees to encounter disease agents and pests. Contamination with these 
factors occurs directly when healthy bees become profitable with infected-infested bees, and indirectly by 
encountering contaminated food and equipment. Contamination in colonies reduces the production 
performance, and the chemical agents used in its control also deteriorate the quality of bee and bee 
products. The aim in biosafe colonies is to take precautions without encountering these factors by 
complying with biosecurity rules. In this context, beekeeping with biosafe bee colonies is very important. 
In this paper, a series of biosecurity measures will be emphasized in bee colonies to minimize encounters 
with pathogens, parasites and insects that threaten bee health around the colony. In this way, it provides 
the advantages of obtaining a hygienic bee colony, ensuring food safety, reducing treatment costs, and 
producing more productive, more abundant and profitable honey. 

Keywords: Hony bee, Apiary, Biosecurity. 
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Özet 

Bal, bitki çiçeklerindeki nektarın veya canlı kısımları ile bitki üstünde yaşayan bazı böceklerin 
şekerli salgılarının, bal arıları  (Apis mellifera) tarafından toplanması sonrasında bileşimlerinin 
biyokimyasal olarak değiştirilerek petek gözlerine depo edilmesi ve neminin uzaklaştırılması ile 
elde edilen viskoz bir gıdadır.  Türkiye, bitki türleri açısından arıcılık için uygun olması 
nedeniyle bal üreticisi ülkeler arasında önemli bir yere sahiptir. Balın oluşumu ve bileşimi 
bölgelere göre farklılık gösterebilmektedir. Ekolojik farklılık göstermesi nedeniyle ülkemizde 
çeşitli ballar üretilmektedir. Genel olarak ballar düşük nem miktarının (≤%20) yanında oldukça 
yüksek şeker (%60-80) içeriği nedeniyle benzer özellik göstermektedir. Bu nedenle de balları 
ayırt etmek için ana bileşenler yeterli görülmemektedir. Bal örneklerini birbirinden ayırt etmenin 
yanında coğrafi köken belirtilen ürünlerdeki muhtemel tağşişi tespit etmek amacıyla mikro veya 
eser düzeyde bulunan küçük bileşenlerin tespiti yapılabilmektedir. Bu çalışma için Bingöl’ün 8 
ilçesinde belirlenen 40 noktadan 3 yıl boyunca farklı bal örnekleri toplanmıştır. Bal numunelerin 
makro ve eser element içeriği indüktif eşleşmiş plazma-kütle spektrometresi (ICP-MS) cihazı ile 
tespit edilmiştir. Elde edilen verilere göre ballarda ağır metal bulunmamakla birlikte ilçeler 
bazında bazı farklılıklar tespit edilmiştir. Gruplar arası ANOVA test sonuçları incelendiğinde 
ilçeler arasında Fe ve Mn elementleri hariç diğer elementlerde anlamlı bir farklılık (p≤0.05)  
belirlenmiştir. Mg değerleri ise bölgelere göre benzerlik gösterirken K değerinde yıllara göre 
düşüş görülmüştür.  
Anahtar Kelimeler: Bingöl balı, Makroelement, Eser element, ICP-MS 

EVALUATION OF THE MACROELEMENT AND TRACE ELEMENT CONTENT OF 
BINGOL HONEY 

Abstract 

Honey is a viscous food obtained by collecting the nectar or living parts of plant flowers and sugary 
secretions of some insects living on the plant by honey bees, then storing them in honeycomb cells by 
changing their composition biochemically and removing its moisture. Turkey has an important place 
among the honey producer countries, since it is suitable for apiculture in terms of the owers. The 

formation and composition of honey may differ by region. Various honeys are produced in our country
due to their ecological differences. In general, honeys show similar properties due to their low moisture
content (≤20%) and rather high sugar content (60%-80%). Therefore, the main components are not
considered sufficient to distinguish honey. In addition to distinguishing honey samples from each other,
small components at micro or trace levels are detected in order to detect possible adulteration in products
with geographical origins. For this study, different honey samples were collected from 40 points
determined in 8 districts of Bingöl for 3 years. Macroelements and trace elements of honey samples were
determined by inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS). According to the data obtained,
although there is no heavy metal in honey, some differences were determined on the basis of districts.
When the ANOVA test results between the groups were examined, a significant difference was
determined between the districts in other elements except Fe and Mn elements. Mg values were similar
according to the regions, while the K value decreased over the years.

Keywords: Bingöl honey, Macroelement, Trace elements, ICP-MS
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Bal, bitki çiçeklerindeki nektarın veya canlı kısımları ile bitki üstünde yaşayan bazı böceklerin 
şekerli salgılarının, bal arıları  (Apis mellifera) tarafından toplanması sonrasında bileşimlerinin 
biyokimyasal olarak değiştirilerek petek gözlerine depo edilmesi ve neminin uzaklaştırılması ile 
elde edilen viskoz bir gıdadır.  Türkiye, bitki türleri açısından arıcılık için uygun olması 
nedeniyle bal üreticisi ülkeler arasında önemli bir yere sahiptir. Balın oluşumu ve bileşimi 
bölgelere göre farklılık gösterebilmektedir. Ekolojik farklılık göstermesi nedeniyle ülkemizde 
çeşitli ballar üretilmektedir. Genel olarak ballar düşük nem miktarının (≤%20) yanında oldukça 
yüksek şeker (%60-80) içeriği nedeniyle benzer özellik göstermektedir. Bu nedenle de balları 
ayırt etmek için ana bileşenler yeterli görülmemektedir. Bal örneklerini birbirinden ayırt etmenin 
yanında coğrafi köken belirtilen ürünlerdeki muhtemel tağşişi tespit etmek amacıyla mikro veya 
eser düzeyde bulunan küçük bileşenlerin tespiti yapılabilmektedir. Bu çalışma için Bingöl’ün 8 
ilçesinde belirlenen 40 noktadan 3 yıl boyunca farklı bal örnekleri toplanmıştır. Bal numunelerin 
makro ve eser element içeriği indüktif eşleşmiş plazma-kütle spektrometresi (ICP-MS) cihazı ile 
tespit edilmiştir. Elde edilen verilere göre ballarda ağır metal bulunmamakla birlikte ilçeler 
bazında bazı farklılıklar tespit edilmiştir. Gruplar arası ANOVA test sonuçları incelendiğinde 
ilçeler arasında Fe ve Mn elementleri hariç diğer elementlerde anlamlı bir farklılık (p≤0.05)  
belirlenmiştir. Mg değerleri ise bölgelere göre benzerlik gösterirken K değerinde yıllara göre 
düşüş görülmüştür.  
Anahtar Kelimeler: Bingöl balı, Makroelement, Eser element, ICP-MS 

EVALUATION OF THE MACROELEMENT AND TRACE ELEMENT CONTENT OF 
BINGOL HONEY 

Abstract 

Honey is a viscous food obtained by collecting the nectar or living parts of plant flowers and sugary 
secretions of some insects living on the plant by honey bees, then storing them in honeycomb cells by 
changing their composition biochemically and removing its moisture. Turkey has an important place 
among the honey producer countries, since it is suitable for apiculture in terms of the owers. The 

formation and composition of honey may differ by region. Various honeys are produced in our country
due to their ecological differences. In general, honeys show similar properties due to their low moisture
content (≤20%) and rather high sugar content (60%-80%). Therefore, the main components are not
considered sufficient to distinguish honey. In addition to distinguishing honey samples from each other,
small components at micro or trace levels are detected in order to detect possible adulteration in products
with geographical origins. For this study, different honey samples were collected from 40 points
determined in 8 districts of Bingöl for 3 years. Macroelements and trace elements of honey samples were
determined by inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS). According to the data obtained,
although there is no heavy metal in honey, some differences were determined on the basis of districts.
When the ANOVA test results between the groups were examined, a significant difference was
determined between the districts in other elements except Fe and Mn elements. Mg values were similar
according to the regions, while the K value decreased over the years.

Keywords: Bingöl honey, Macroelement, Trace elements, ICP-MS
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şekerli salgılarının, bal arıları (Apis mellifera) tarafından toplanması sonrasında bileşimlerinin
biyokimyasal olarak değiştirilerek petek gözlerine depo edilmesi ve neminin uzaklaştırılması ile
elde edilen viskoz bir gıdadır. Türkiye, bitki türleri açısından arıcılık için uygun olması
nedeniyle bal üreticisi ülkeler arasında önemli bir yere sahiptir. Balın oluşumu ve bileşimi
bölgelere göre farklılık gösterebilmektedir. Ekolojik farklılık göstermesi nedeniyle ülkemizde
çeşitli ballar üretilmektedir. Genel olarak ballar düşük nem miktarının (≤%20) yanında oldukça
yüksek şeker (%60-80) içeriği nedeniyle benzer özellik göstermektedir. Bu nedenle de balları
ayırt etmek için ana bileşenler yeterli görülmemektedir. Bal örneklerini birbirinden ayırt etmenin
yanında coğrafi köken belirtilen ürünlerdeki muhtemel tağşişi tespit etmek amacıyla mikro veya
eser düzeyde bulunan küçük bileşenlerin tespiti yapılabilmektedir. Bu çalışma için Bingöl’ün 8
ilçesinde belirlenen 40 noktadan 3 yıl boyunca farklı bal örnekleri toplanmıştır. Bal numunelerin 
makro ve eser element içeriği indüktif eşleşmiş plazma-kütle spektrometresi (ICP-MS) cihazı ile
tespit edilmiştir. Elde edilen verilere göre ballarda ağır metal bulunmamakla birlikte ilçeler
bazında bazı farklılıklar tespit edilmiştir. Gruplar arası ANOVA test sonuçları incelendiğinde
ilçeler arasında Fe ve Mn elementleri hariç diğer elementlerde anlamlı bir farklılık (p≤0.05)
belirlenmiştir. Mg değerleri ise bölgelere göre benzerlik gösterirken K değerinde yıllara göre
düşüş görülmüştür. 
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EVALUATION OF THE MACROELEMENT AND TRACE ELEMENT CONTENT OF
BINGOL HONEY

Abstract

Honey is a viscous food obtained by collecting the nectar or living parts of plant flowers and sugary
secretions of some insects living on the plant by honey bees, then storing them in honeycomb cells by
changing their composition biochemically and removing its moisture. Turkey has an important place
among the honey producer countries, since it is suitable for apiculture in terms of the owers. The

formation and composition of honey may differ by region. Various honeys are produced in our country 
due to their ecological differences. In general, honeys show similar properties due to their low moisture 
content (≤20%)  and rather high sugar content (60%-80%). Therefore, the main components are not 
considered sufficient to distinguish honey. In addition to distinguishing honey samples from each other, 
small components at micro or trace levels are detected in order to detect possible adulteration in products 
with geographical origins. For this study, different honey samples were collected from 40 points 
determined in 8 districts of Bingöl for 3 years. Macroelements and trace elements of honey samples were 
determined by inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS). According to the data obtained, 
although there is no heavy metal in honey, some differences were determined on the basis of districts.
When the ANOVA test results between the groups were examined, a significant difference was 
determined between the districts in other elements except Fe and Mn elements. Mg values were similar 
according to the regions, while the K value decreased over the years. 
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Özet 

Erkek arı larvası (Apilarnil) genel olarak 3-7 günlük erkek yavru arıların larva formuna verilen isimdir. 
Kovan içinde fazlalığına ihtiyaç duyulmamaktadır. Arı grupları besin olarak zengin kimyevi bileşikler 
ihtiva eden polen ve nektarla beslenir ve larval formların beslenmesinde bu iki besin öğesi yoğun olarak 
arılarca kullanılmaktadır. Bu nedenle, larva halinin biyolojik aktiviteleri önemli olarak görülmekte ve 
birçok çalışmaya konu olmaktadır. Antioksidan bileşenler birçok hastalığın sebebi olan serbest radikal ve 
reaktif oksijen türlerinin giderilmesinde aktif rol oynamaktadırlar. Antioksidanlar doğal ve sentetik olarak 
iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar gıdaların korunmasında ve biyolojik sistemlerin oksidatif hasarlarının 
giderilmesinde kullanılmaktadır. Günümüzde sentetik antioksidanların istenmeyen etkilerinden dolayı 
doğal kaynaklı antioksidanlara olan talep gittikçe artmaktadır. Bu nedenle doğal bir ürün olan Apilarnil’in 
antioksidan aktivite kapasitesi Fe3+, CUPRAC ve FRAP indirgeme yöntemleri ile araştırılmıştır. Bu 
yöntemlerde Apilarnil’in antioksidan aktivitesi birer standart antioksidan olan bütillenmiş hidroksitoluen 
(BHT), bütillenmiş hidroksianisol (BHA), α-tokoferol, askorbik asit ve troloks ile kıyaslanarak 
belirlenmiştir. Apilarnil’in Fe3+, Cu2+ ve Fe3+-TPTZ indirgeme kuvvetlerine ait absorbans değerleri 
sırasıyla 0.489±0,006 (r2=0,9827), 1.033±0,009 (r2=0,9573) ve 0.904±0,005 (r2=0,9880) olarak 
bulunmuştur. Sonuçlara bakıldığında erkek arı larvasının üç yönteme göre indirgeme kapasitesinin 
standart antioksidanlara yakın olduğu bulunmuştur.  
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Özet 

Erkek arı larvası (Apilarnil) genel olarak 3-7 günlük erkek yavru arıların larva formuna verilen isimdir. 
Kovan içinde fazlalığına ihtiyaç duyulmamaktadır. Arı grupları besin olarak zengin kimyevi bileşikler 
ihtiva eden polen ve nektarla beslenir ve larval formların beslenmesinde bu iki besin öğesi yoğun olarak 
arılarca kullanılmaktadır. Bu nedenle, larva halinin biyolojik aktiviteleri önemli olarak görülmekte ve 
birçok çalışmaya konu olmaktadır. Antioksidan bileşenler birçok hastalığın sebebi olan serbest radikal ve 
reaktif oksijen türlerinin giderilmesinde aktif rol oynamaktadırlar. Antioksidanlar doğal ve sentetik olarak 
iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar gıdaların korunmasında ve biyolojik sistemlerin oksidatif hasarlarının 
giderilmesinde kullanılmaktadır. Günümüzde sentetik antioksidanların istenmeyen etkilerinden dolayı 
doğal kaynaklı antioksidanlara olan talep gittikçe artmaktadır. Bu nedenle doğal bir ürün olan Apilarnil’in 
antioksidan aktivite kapasitesi Fe3+, CUPRAC ve FRAP indirgeme yöntemleri ile araştırılmıştır. Bu 
yöntemlerde Apilarnil’in antioksidan aktivitesi birer standart antioksidan olan bütillenmiş hidroksitoluen 
(BHT), bütillenmiş hidroksianisol (BHA), α-tokoferol, askorbik asit ve troloks ile kıyaslanarak 
belirlenmiştir. Apilarnil’in Fe3+, Cu2+ ve Fe3+-TPTZ indirgeme kuvvetlerine ait absorbans değerleri 
sırasıyla 0.489±0,006 (r2=0,9827), 1.033±0,009 (r2=0,9573) ve 0.904±0,005 (r2=0,9880) olarak 
bulunmuştur. Sonuçlara bakıldığında erkek arı larvasının üç yönteme göre indirgeme kapasitesinin 
standart antioksidanlara yakın olduğu bulunmuştur.  
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Özet 

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları tüm kültürlerdeki insanlar tarafından yaygın şekilde 
kullanılmaktadır. Bu uygulamalardan biri de arı ve arı ürünlerinin bazı hastalıkların tedavisinde 
tamamlayıcı ve destekleyici olarak kullanıldığı apiterapidir. Apiterapide bal, polen, propolis, arı sütü ve 
arı zehri sıklıkla kullanılmaktadır. Kullanılan yöntemlerin eski Mısırlılara kadar uzanan çok eski bir 
geçmişi vardır. Günümüzde Uzakdoğu ülkelerinde bu alanda çalışmalar yapılmakta ve apiterapi çeşitli 
hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Türkiye’de apiterapi ürünlerinin hastalıkların tedavisinde 
kullanımı yaygın değildir ve yapılan çalışmalarda balın sıklıkla bir besin maddesi olarak kullanıldığı 
belirlenmiştir. Bal vitamin, mineral, organik bileşikler, fenolik asit ve farklı enzimler içermektedir. 
Sindirimi kolay ve besleyici olmasının yanında birçok hastalığa karşı koruyucu ve tedavi edici özelliği 
bulunmaktadır. Özellikle pediyatrik onkoloji hastalarında tedavi esnasında meydana gelen oral mukozit 
gibi ülserasyonlarda antimikrobiyal ve anti kanserojen etkileri olduğu belirlenmiştir. Bu hastalarda uygun 
miktarda kullanıldığında yeni kanser hücrelerinin oluşumunu engellediği ve metastatik özellikteki 
hücrelerin yayılımını azalttığı belirlenmiştir. Benzer şekilde yenidoğanda ekstravazasyon 
yaralanmalarında yüksek glikoz konsantrasyonlu bal örtülerinin kullanılmasının bakteri ve mantarlar 
oluşumunu engellediği, balda bulunan hidrojen peroksit sayesinde enfeksiyöz yaralarda bölgenin 
kurumaya başladığı ve bakteri üremesinin azaldığı belirlenmiştir. Bal içeren ürünlerin aerobik, anaerobik, 
gram-pozitif ve gram-negatif türleri dahil olmak üzere yaklaşık 60 bakteri türü üzerinde inhibitör etkileri 
olduğu bildirilmiştir. Fakat bir yaşın altındaki çocuklarda bal kullanımıyla ilgili bazı kısıtlamalar 
bulunmaktadır. Bunlar botulizm ve alerjik reaksiyonlar nedeniyle meydana gelen komplikasyonlardır. Bu 
nedenle özellikle bir yaşından küçük çocuklarda geleneksel ve tamamlayıcı bir tıp yöntemi olarak arı ve 
arı ürünleri kullanılmamalıdır. Balın çocuklarda tedavi ve bakım uygulamalarında oluşan yaraların 
iyileşmesindeki etkisini belirlemeye yönelik araştırma sayısının arttırılmasının ve bu tür farmakolojik 
olmayan yöntemlerin hemşirelik bakımlarına entegre edilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Apiterapi, Bal, Çocuk, Hemşire, Bakım. 

E EFFECT OF HONEY ON WOUND HEALING IN CHILDREN'S TREATMENT AND 
CARE PRACTICES 

Abstract 

Complementary and alternative medicine practices are widely used by people of all cultures. One of these 
practices is apitherapy, in which bees and bee products are used as complementary and supportive in the 
treatment of some diseases. Honey, pollen, propolis, royal jelly and bee venom are frequently used in 
apitherapy. The methods used have a very old history dating back to the ancient Egyptians. Today, studies 
are carried out in this field in Far East countries and apitherapy is used in the treatment of various 

diseases. The use of apitherapy products in the treatment of diseases is not common in Turkey and it has
been determined that honey is often used as a nutrient in studies. Honey contains vitamins, minerals,
organic compounds, phenolic acid and different enzymes. In addition to being easy to digest and
nutritious, it has protective and therapeutic properties against many diseases. It has been determined that it
has antimicrobial and anti-carcinogenic effects in ulcerations such as oral mucositis that occur during
treatment, especially in pediatric oncology patients. It has been determined that when used in appropriate
amounts in these patients, it prevents the formation of new cancer cells and reduces the spread of
metastatic cells. Similarly, it has been determined that the use of honey covers with high glucose
concentration in extravasation injuries in newborns prevents the formation of bacteria and fungi, and the
area starts to dry in infectious wounds thanks to the hydrogen peroxide found in honey, and bacterial
growth decreases. Honey-containing products have been reported to have inhibitory effects on
approximately 60 bacterial species, including aerobic, anaerobic, gram-positive and gram-negative strains.
However, there are some restrictions on the use of honey in children under the age of one. These are
complications due to botulism and allergic reactions. For this reason, bee and bee products should not be
used as a Complementary and alternative medicine method, especially in children younger than one year
old. It is thought that it would be beneficial to increase the number of studies to determine the effect of
honey on the healing of wounds in children's treatment and care practices and to integrate such non-
pharmacological methods into nursing care.
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14

BALIN ÇOCUKLARIN TEDAVİ VE BAKIM UYGULAMALARINDA OLUŞAN 
YARALARIN İYİLEŞMESİNDEKİ ETKİSİ 

Abdullah SARMAN1*         Suat TUNCAY2 

1Bingöl Üniversitesi / Sağlık Hizmetleri MYO / Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Bingöl, Türkiye 
2Bingöl Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü, Bingöl, Türkiye 

*abdullah.sarman@hotmail.com

Özet 

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları tüm kültürlerdeki insanlar tarafından yaygın şekilde 
kullanılmaktadır. Bu uygulamalardan biri de arı ve arı ürünlerinin bazı hastalıkların tedavisinde 
tamamlayıcı ve destekleyici olarak kullanıldığı apiterapidir. Apiterapide bal, polen, propolis, arı sütü ve 
arı zehri sıklıkla kullanılmaktadır. Kullanılan yöntemlerin eski Mısırlılara kadar uzanan çok eski bir 
geçmişi vardır. Günümüzde Uzakdoğu ülkelerinde bu alanda çalışmalar yapılmakta ve apiterapi çeşitli 
hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Türkiye’de apiterapi ürünlerinin hastalıkların tedavisinde 
kullanımı yaygın değildir ve yapılan çalışmalarda balın sıklıkla bir besin maddesi olarak kullanıldığı 
belirlenmiştir. Bal vitamin, mineral, organik bileşikler, fenolik asit ve farklı enzimler içermektedir. 
Sindirimi kolay ve besleyici olmasının yanında birçok hastalığa karşı koruyucu ve tedavi edici özelliği 
bulunmaktadır. Özellikle pediyatrik onkoloji hastalarında tedavi esnasında meydana gelen oral mukozit 
gibi ülserasyonlarda antimikrobiyal ve anti kanserojen etkileri olduğu belirlenmiştir. Bu hastalarda uygun 
miktarda kullanıldığında yeni kanser hücrelerinin oluşumunu engellediği ve metastatik özellikteki 
hücrelerin yayılımını azalttığı belirlenmiştir. Benzer şekilde yenidoğanda ekstravazasyon 
yaralanmalarında yüksek glikoz konsantrasyonlu bal örtülerinin kullanılmasının bakteri ve mantarlar 
oluşumunu engellediği, balda bulunan hidrojen peroksit sayesinde enfeksiyöz yaralarda bölgenin 
kurumaya başladığı ve bakteri üremesinin azaldığı belirlenmiştir. Bal içeren ürünlerin aerobik, anaerobik, 
gram-pozitif ve gram-negatif türleri dahil olmak üzere yaklaşık 60 bakteri türü üzerinde inhibitör etkileri 
olduğu bildirilmiştir. Fakat bir yaşın altındaki çocuklarda bal kullanımıyla ilgili bazı kısıtlamalar 
bulunmaktadır. Bunlar botulizm ve alerjik reaksiyonlar nedeniyle meydana gelen komplikasyonlardır. Bu 
nedenle özellikle bir yaşından küçük çocuklarda geleneksel ve tamamlayıcı bir tıp yöntemi olarak arı ve 
arı ürünleri kullanılmamalıdır. Balın çocuklarda tedavi ve bakım uygulamalarında oluşan yaraların 
iyileşmesindeki etkisini belirlemeye yönelik araştırma sayısının arttırılmasının ve bu tür farmakolojik 
olmayan yöntemlerin hemşirelik bakımlarına entegre edilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Apiterapi, Bal, Çocuk, Hemşire, Bakım. 

E EFFECT OF HONEY ON WOUND HEALING IN CHILDREN'S TREATMENT AND 
CARE PRACTICES 

Abstract 

Complementary and alternative medicine practices are widely used by people of all cultures. One of these 
practices is apitherapy, in which bees and bee products are used as complementary and supportive in the 
treatment of some diseases. Honey, pollen, propolis, royal jelly and bee venom are frequently used in 
apitherapy. The methods used have a very old history dating back to the ancient Egyptians. Today, studies 
are carried out in this field in Far East countries and apitherapy is used in the treatment of various 

diseases. The use of apitherapy products in the treatment of diseases is not common in Turkey and it has
been determined that honey is often used as a nutrient in studies. Honey contains vitamins, minerals,
organic compounds, phenolic acid and different enzymes. In addition to being easy to digest and
nutritious, it has protective and therapeutic properties against many diseases. It has been determined that it
has antimicrobial and anti-carcinogenic effects in ulcerations such as oral mucositis that occur during
treatment, especially in pediatric oncology patients. It has been determined that when used in appropriate
amounts in these patients, it prevents the formation of new cancer cells and reduces the spread of
metastatic cells. Similarly, it has been determined that the use of honey covers with high glucose
concentration in extravasation injuries in newborns prevents the formation of bacteria and fungi, and the
area starts to dry in infectious wounds thanks to the hydrogen peroxide found in honey, and bacterial
growth decreases. Honey-containing products have been reported to have inhibitory effects on
approximately 60 bacterial species, including aerobic, anaerobic, gram-positive and gram-negative strains.
However, there are some restrictions on the use of honey in children under the age of one. These are
complications due to botulism and allergic reactions. For this reason, bee and bee products should not be
used as a Complementary and alternative medicine method, especially in children younger than one year
old. It is thought that it would be beneficial to increase the number of studies to determine the effect of
honey on the healing of wounds in children's treatment and care practices and to integrate such non-
pharmacological methods into nursing care.

Keywords: Apitherapy, Care. Child, Honey, Nurse.

15

BALIN ÇOCUKLARIN TEDAVİ VE BAKIM UYGULAMALARINDA OLUŞAN 
YARALARIN İYİLEŞMESİNDEKİ ETKİSİ

Abdullah Sarman*1 Suat Tuncay2

1Bingöl Üniversitesi / Sağlık Hizmetleri MYO / Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Bingöl, Türkiye
2Bingöl Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü, Bingöl, Türkiye

*abdullah.sarman@hotmail.com

Özet

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları tüm kültürlerdeki insanlar tarafından yaygın şekilde
kullanılmaktadır. Bu uygulamalardan biri de arı ve arı ürünlerinin bazı hastalıkların tedavisinde
tamamlayıcı ve destekleyici olarak kullanıldığı apiterapidir. Apiterapide bal, polen, propolis, arı sütü ve
arı zehri sıklıkla kullanılmaktadır. Kullanılan yöntemlerin eski Mısırlılara kadar uzanan çok eski bir
geçmişi vardır. Günümüzde Uzakdoğu ülkelerinde bu alanda çalışmalar yapılmakta ve apiterapi çeşitli
hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Türkiye’de apiterapi ürünlerinin hastalıkların tedavisinde
kullanımı yaygın değildir ve yapılan çalışmalarda balın sıklıkla bir besin maddesi olarak kullanıldığı
belirlenmiştir. Bal vitamin, mineral, organik bileşikler, fenolik asit ve farklı enzimler içermektedir.
Sindirimi kolay ve besleyici olmasının yanında birçok hastalığa karşı koruyucu ve tedavi edici özelliği
bulunmaktadır. Özellikle pediyatrik onkoloji hastalarında tedavi esnasında meydana gelen oral mukozit
gibi ülserasyonlarda antimikrobiyal ve anti kanserojen etkileri olduğu belirlenmiştir. Bu hastalarda uygun
miktarda kullanıldığında yeni kanser hücrelerinin oluşumunu engellediği ve metastatik özellikteki
hücrelerin yayılımını azalttığı belirlenmiştir. Benzer şekilde yenidoğanda ekstravazasyon
yaralanmalarında yüksek glikoz konsantrasyonlu bal örtülerinin kullanılmasının bakteri ve mantarlar
oluşumunu engellediği, balda bulunan hidrojen peroksit sayesinde enfeksiyöz yaralarda bölgenin
kurumaya başladığı ve bakteri üremesinin azaldığı belirlenmiştir. Bal içeren ürünlerin aerobik, anaerobik,
gram-pozitif ve gram-negatif türleri dahil olmak üzere yaklaşık 60 bakteri türü üzerinde inhibitör etkileri
olduğu bildirilmiştir. Fakat bir yaşın altındaki çocuklarda bal kullanımıyla ilgili bazı kısıtlamalar
bulunmaktadır. Bunlar botulizm ve alerjik reaksiyonlar nedeniyle meydana gelen komplikasyonlardır. Bu
nedenle özellikle bir yaşından küçük çocuklarda geleneksel ve tamamlayıcı bir tıp yöntemi olarak arı ve
arı ürünleri kullanılmamalıdır. Balın çocuklarda tedavi ve bakım uygulamalarında oluşan yaraların
iyileşmesindeki etkisini belirlemeye yönelik araştırma sayısının arttırılmasının ve bu tür farmakolojik
olmayan yöntemlerin hemşirelik bakımlarına entegre edilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Apiterapi, Bal, Çocuk, Hemşire, Bakım.

E EFFECT OF HONEY ON WOUND HEALING IN CHILDREN'S TREATMENT AND 
CARE PRACTICES

Abstract

Complementary and alternative medicine practices are widely used by people of all cultures. One of these
practices is apitherapy, in which bees and bee products are used as complementary and supportive in the
treatment of some diseases. Honey, pollen, propolis, royal jelly and bee venom are frequently used in
apitherapy. The methods used have a very old history dating back to the ancient Egyptians. Today, studies
are carried out in this field in Far East countries and apitherapy is used in the treatment of various 

diseases. The use of apitherapy products in the treatment of diseases is not common in Turkey and it has 
been determined that honey is often used as a nutrient in studies. Honey contains vitamins, minerals, 
organic compounds, phenolic acid and different enzymes. In addition to being easy to digest and 
nutritious, it has protective and therapeutic properties against many diseases. It has been determined that it 
has antimicrobial and anti-carcinogenic effects in ulcerations such as oral mucositis that occur during 
treatment, especially in pediatric oncology patients. It has been determined that when used in appropriate 
amounts in these patients, it prevents the formation of new cancer cells and reduces the spread of 
metastatic cells. Similarly, it has been determined that the use of honey covers with high glucose 
concentration in extravasation injuries in newborns prevents the formation of bacteria and fungi, and the 
area starts to dry in infectious wounds thanks to the hydrogen peroxide found in honey, and bacterial 
growth decreases. Honey-containing products have been reported to have inhibitory effects on 
approximately 60 bacterial species, including aerobic, anaerobic, gram-positive and gram-negative strains. 
However, there are some restrictions on the use of honey in children under the age of one. These are 
complications due to botulism and allergic reactions. For this reason, bee and bee products should not be 
used as a Complementary and alternative medicine method, especially in children younger than one year 
old. It is thought that it would be beneficial to increase the number of studies to determine the effect of 
honey on the healing of wounds in children's treatment and care practices and to integrate such non-
pharmacological methods into nursing care.  

Keywords: Apitherapy, Care. Child, Honey, Nurse. 
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Özet 

Günümüzde dünya nüfusunun her geçen gün hızla artmasına paralel olarak pestisit ve diğer kimyasalların 
kullanımı da giderek yaygınlaşmış, bunun sonucu olarak da kimyasalların kullanım alanları, çeşitlilikleri 
ve miktarları artış göstermiştir. Pestisit ve diğer kimyasalların kullanımı, artan nüfusun yeterli 
beslenebilmesi, hastalık ve zararlılardan korunmuş, kalite ve kantite yönünden sağlıklı ürünlerin elde 
edilebilmesi için belirli düzey ve oranlara kadar kabul edilebilir bulunmaktadır. Fakat bu kimyasalların 
yoğun, bilinçsiz ve gereksiz kullanımı gibi sebeplerle insanlara, çevreye ve polinatör özellik gösteren bal 
arıları ve diğer arı türlerine doğrudan ve dolaylı olumsuz etkilerinin olduğu bilinmektedir. Bu olumsuz 
etkilerin başlıcalarından biri de insanlığın geleceğinin garanti altına alınabilmesi için şart olan bitki 
türlerinin tozlaşma döngüsünde ve bitkilerin meyve bağlamasında bal arıları ve diğer arıların hayati 
rollerinin kesintiye uğramasıdır. Bunun sonucu olarakda, arıların ekolojik dengedeki kritik rolleri sekteye 
uğramaktadır. Bu çalışmanın amacı, aşırı pestisit kullanımı ve arılar arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Apis mellifera, pestisit, arı, insektisit, ekoloji, kimyasal. 

PESTICIDE AND BEE INTERACTION

Abstract 

Today, in parallel with the rapid increase in the world population, the use of pesticides and other 
chemicals has become increasingly widespread, and as a result, the areas of use, diversity and amounts of 
chemicals have increased. The use of pesticides and other chemicals is acceptable up to certain levels and 
rates in order to feed the growing population adequately, to obtain products that are protected from 
diseases and pests and that are healthy in terms of quality and quantity. However, it is known that these 
chemicals have direct and indirect negative effects on humans, the environment and honey bees and other 
bee species with pollinator characteristics due to the intense, unconscious and unnecessary use of these 
chemicals. One of the main negative effects is the interruption of the vital role of honey bees and other 
bees in the pollination cycle of plant species and fruit setting of plants, which are essential for ensuring the 
future of humanity. As a result, the critical role of bees in the ecological balance is interrupted. The aim of 
this study is to reveal the relationship between pesticide excessive use and bees.

Keywords: Apis mellifera, pesticide, bee, insecticide, ecology, chemical. 
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Özet

En kıymetli arı ürünlerinden biri ve fonksiyonel bir besin olan arı sütü (AS) insan sağlığı üzerinde birçok
olumlu etkiye sahiptir. AS genç işçi arıların mandibular ve hipofareks salgı bezlerinden salgılanan doğal
bir karışımdır. AS günümüzde gıda takviyesi, medikal amaçlı olarak ya da kozmetik ürünlerin içerisinde
katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Birçok araştırmada, AS'nün antibakteriyel, antioksidan,
antiinflamatuar, antidiyabetik, antitümoral v.b. farmakolojik aktivitelere sahip olduğu belirlenmiştir. 
Yapılan araştırmalarda AS'nün bu kadar çeşitli biyolojik aktiviteye sahip olması içeriğindeki proteinler,
yağ asitleri, şekerler, peptidler ve fenolik maddelerin bulunmasından kaynaklandığı ileri sürülmektedir.
Bu çalışmamızda nöraminidaz (NA) ve glutatyon redüktaz (GR) enzimlerini inhibisyonunu inceleyerek
AS'nün antiviral ve antiparaziter potansiyelini belirlemeye çalıştık. Elde ettiğimiz verilere göre AS'nün
hem NE hem de GR enzimleri üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arı sütü, nöraminidaz, glutatyon redüktaz.

DETERMINATION OF ANTIVIRAL AND ANTIPARASITER 
POTENTIAL OF ROYAL JELLY

Abstract

Royal jelly (AS), one of the most valuable bee products and a functional nutrient, has many positive
effects on human health. AS is a natural mixture secreted from the mandibular and hypopharyngeal glands
of young worker bees. AS is currently used as a food supplement, for medical purposes or as an additive
in cosmetic products. In many studies, antibacterial, antioxidant, anti-inflammatory, antidiabetic, 
antitumoral, etc. found to have pharmacological activities. Studies have suggested that the fact that AS has
such a diverse biological activity is due to the presence of proteins, fatty acids, sugars, peptides and
phenolic substances in its content. In this study, we tried to determine the antiviral and antiparasitic
potential of AS by examining the inhibition of neuraminidase (NA) and glutathione reductase (GR)
enzymes. According to the data we obtained, it was determined that AS was effective on both NE and GR
enzymes. Keywords: Royal jelly, noraminidase, glutathione reductase.

Keywords: Royal jelly, neuraminidase, glutathione reductase
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edilebilmesi için belirli düzey ve oranlara kadar kabul edilebilir bulunmaktadır. Fakat bu kimyasalların 
yoğun, bilinçsiz ve gereksiz kullanımı gibi sebeplerle insanlara, çevreye ve polinatör özellik gösteren bal 
arıları ve diğer arı türlerine doğrudan ve dolaylı olumsuz etkilerinin olduğu bilinmektedir. Bu olumsuz 
etkilerin başlıcalarından biri de insanlığın geleceğinin garanti altına alınabilmesi için şart olan bitki 
türlerinin tozlaşma döngüsünde ve bitkilerin meyve bağlamasında bal arıları ve diğer arıların hayati 
rollerinin kesintiye uğramasıdır. Bunun sonucu olarakda, arıların ekolojik dengedeki kritik rolleri sekteye 
uğramaktadır. Bu çalışmanın amacı, aşırı pestisit kullanımı ve arılar arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Apis mellifera, pestisit, arı, insektisit, ekoloji, kimyasal. 

PESTICIDE AND BEE INTERACTION

Abstract 

Today, in parallel with the rapid increase in the world population, the use of pesticides and other 
chemicals has become increasingly widespread, and as a result, the areas of use, diversity and amounts of 
chemicals have increased. The use of pesticides and other chemicals is acceptable up to certain levels and 
rates in order to feed the growing population adequately, to obtain products that are protected from 
diseases and pests and that are healthy in terms of quality and quantity. However, it is known that these 
chemicals have direct and indirect negative effects on humans, the environment and honey bees and other 
bee species with pollinator characteristics due to the intense, unconscious and unnecessary use of these 
chemicals. One of the main negative effects is the interruption of the vital role of honey bees and other 
bees in the pollination cycle of plant species and fruit setting of plants, which are essential for ensuring the 
future of humanity. As a result, the critical role of bees in the ecological balance is interrupted. The aim of 
this study is to reveal the relationship between pesticide excessive use and bees.
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En kıymetli arı ürünlerinden biri ve fonksiyonel bir besin olan arı sütü (AS) insan sağlığı üzerinde birçok
olumlu etkiye sahiptir. AS genç işçi arıların mandibular ve hipofareks salgı bezlerinden salgılanan doğal
bir karışımdır. AS günümüzde gıda takviyesi, medikal amaçlı olarak ya da kozmetik ürünlerin içerisinde
katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Birçok araştırmada, AS'nün antibakteriyel, antioksidan,
antiinflamatuar, antidiyabetik, antitümoral v.b. farmakolojik aktivitelere sahip olduğu belirlenmiştir. 
Yapılan araştırmalarda AS'nün bu kadar çeşitli biyolojik aktiviteye sahip olması içeriğindeki proteinler,
yağ asitleri, şekerler, peptidler ve fenolik maddelerin bulunmasından kaynaklandığı ileri sürülmektedir.
Bu çalışmamızda nöraminidaz (NA) ve glutatyon redüktaz (GR) enzimlerini inhibisyonunu inceleyerek
AS'nün antiviral ve antiparaziter potansiyelini belirlemeye çalıştık. Elde ettiğimiz verilere göre AS'nün
hem NE hem de GR enzimleri üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. 
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DETERMINATION OF ANTIVIRAL AND ANTIPARASITER 
POTENTIAL OF ROYAL JELLY

Abstract

Royal jelly (AS), one of the most valuable bee products and a functional nutrient, has many positive
effects on human health. AS is a natural mixture secreted from the mandibular and hypopharyngeal glands
of young worker bees. AS is currently used as a food supplement, for medical purposes or as an additive
in cosmetic products. In many studies, antibacterial, antioxidant, anti-inflammatory, antidiabetic, 
antitumoral, etc. found to have pharmacological activities. Studies have suggested that the fact that AS has
such a diverse biological activity is due to the presence of proteins, fatty acids, sugars, peptides and
phenolic substances in its content. In this study, we tried to determine the antiviral and antiparasitic
potential of AS by examining the inhibition of neuraminidase (NA) and glutathione reductase (GR)
enzymes. According to the data we obtained, it was determined that AS was effective on both NE and GR
enzymes. Keywords: Royal jelly, noraminidase, glutathione reductase.
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Özet

Günümüzde dünya nüfusunun her geçen gün hızla artmasına paralel olarak pestisit ve diğer kimyasalların
kullanımı da giderek yaygınlaşmış, bunun sonucu olarak da kimyasalların kullanım alanları, çeşitlilikleri
ve miktarları artış göstermiştir. Pestisit ve diğer kimyasalların kullanımı, artan nüfusun yeterli
beslenebilmesi, hastalık ve zararlılardan korunmuş, kalite ve kantite yönünden sağlıklı ürünlerin elde 
edilebilmesi için belirli düzey ve oranlara kadar kabul edilebilir bulunmaktadır. Fakat bu kimyasalların
yoğun, bilinçsiz ve gereksiz kullanımı gibi sebeplerle insanlara, çevreye ve polinatör özellik gösteren bal
arıları ve diğer arı türlerine doğrudan ve dolaylı olumsuz etkilerinin olduğu bilinmektedir. Bu olumsuz
etkilerin başlıcalarından biri de insanlığın geleceğinin garanti altına alınabilmesi için şart olan bitki
türlerinin tozlaşma döngüsünde ve bitkilerin meyve bağlamasında bal arıları ve diğer arıların hayati
rollerinin kesintiye uğramasıdır. Bunun sonucu olarak, arıların ekolojik dengedeki kritik rolleri sekteye
uğramakta ve biyolojik çeşitlilik de olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı, yoğun ve aşırı
pestisit kullanımının arılara olan olumsuz etkilerini ve kimyasalların yerine alternatif çözüm önerilerinin
neler olabileceğini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Apis mellifera, pestisit, arı, insektisit, ekoloji, kimyasal. 

EFFECTS OF PESTICIDE USE BEES

Abstract

Today, in parallel with the rapid increase in the world population, the use of pesticides and other
chemicals has become increasingly widespread, and as a result, the areas of use, diversity and amounts of
chemicals have increased. The use of pesticides and other chemicals is acceptable up to certain levels and
rates in order to feed the growing population adequately, to obtain products that are protected from
diseases and pests and that are healthy in terms of quality and quantity. However, it is known that these 
chemicals have direct and indirect negative effects on humans, the environment and honey bees and other
bee species with pollinator characteristics due to the intense, unconscious and unnecessary use of these
chemicals. One of the main negative effects is the interruption of the vital roles of honey bees and other
bees in the pollination cycle of plant species and fruit setting of plants, which are essential for ensuring the
future of humanity. As a result, the critical role of bees in the ecological balance is interrupted, and
biodiversity is adversely affected. The aim of this study is to reveal the negative effects of intensive and
excessive pesticide use on bees and what alternative solutions can be offered instead of chemicals.

Keywords: Apis mellifera, pesticide, bee, insecticide, ecology, chemical.
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En kıymetli arı ürünlerinden biri ve fonksiyonel bir besin olan arı sütü (AS) insan sağlığı üzerinde birçok 
olumlu etkiye sahiptir. AS genç işçi arıların mandibular ve hipofareks salgı bezlerinden salgılanan doğal 
bir karışımdır. AS günümüzde gıda takviyesi, medikal amaçlı olarak ya da kozmetik ürünlerin içerisinde 
katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Birçok araştırmada, AS'nün antibakteriyel, antioksidan, 
antiinflamatuar, antidiyabetik, antitümoral v.b. farmakolojik aktivitelere sahip olduğu belirlenmiştir. 
Yapılan araştırmalarda AS'nün bu kadar çeşitli biyolojik aktiviteye sahip olması içeriğindeki proteinler, 
yağ asitleri, şekerler, peptidler ve fenolik maddelerin bulunmasından kaynaklandığı ileri sürülmektedir. 
Bu çalışmamızda nöraminidaz (NA) ve glutatyon redüktaz (GR) enzimlerini inhibisyonunu inceleyerek 
AS'nün antiviral ve antiparaziter potansiyelini belirlemeye çalıştık. Elde ettiğimiz verilere göre AS'nün 
hem NE hem de GR enzimleri üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.  
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DETERMINATION OF ANTIVIRAL AND ANTIPARASITER 
POTENTIAL OF ROYAL JELLY 

Abstract 

Royal jelly (AS), one of the most valuable bee products and a functional nutrient, has many positive 
effects on human health. AS is a natural mixture secreted from the mandibular and hypopharyngeal glands 
of young worker bees. AS is currently used as a food supplement, for medical purposes or as an additive 
in cosmetic products. In many studies, antibacterial, antioxidant, anti-inflammatory, antidiabetic, 
antitumoral, etc. found to have pharmacological activities. Studies have suggested that the fact that AS has 
such a diverse biological activity is due to the presence of proteins, fatty acids, sugars, peptides and 
phenolic substances in its content. In this study, we tried to determine the antiviral and antiparasitic 
potential of AS by examining the inhibition of neuraminidase (NA) and glutathione reductase (GR) 
enzymes. According to the data we obtained, it was determined that AS was effective on both NE and GR 
enzymes. Keywords: Royal jelly, noraminidase, glutathione reductase. 
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Özet 
Bu araştırma arıların, arı merası olarak değerlendirilen bazı bitkilerin tohum verimi üzerine etkisini belirlemek 
amacıyla 2021 yılında yürütülmüştür. Araştırma, Bingöl Üniversitesi bünyesinde kurulan 10 da 
büyüklüğündeki arı merasında ve sekiz farklı bitki türü (kolza (Brassica napus), Macar fiği (Vicia pannonica), 
korunga (Onobrychis viciifolia), ak üçgül (Trifolium repens), karabuğday (Fagopyrum esculentum), lavanta 
(Lavandula intermedia), kekik (Satureja hortensis), fesleğen (Ocimum basilicum) üzerinde yürütülmüştür. Bu 
bitkilerden istifade etmesi için arı merasına 10 adet arı kovanı, yan yana gelecek şekilde yaklaşık 50-60 m 
uzaklığa yerleştirilmiştir. Arı merasındaki bitkilerin tozlanması ve döllenmesi üzerinde arılarının etkisini 
belirlemek amacıyla her parsele bir adet 1 m2 ebatlarında kafes yerleştirilmiştir. Tohum olgunlaştıktan sonra 
kafesler kaldırılmış, kafes içi-kafes dışı 1 m2’lik alan hasat edilerek bitkilerin tohum verimleri hesaplanmış ve 
arıların döllenme üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Sonuç olarak, kolzada arıların tohum verimini dekar başına 
%45, Macar fiğinde %1511, korungada %90, ak üçgülde %39, karabuğdayda %39 ve kekikte %320 oranında 
artırdığı belirlenmiştir. Lavanta ve fesleğende ise dekar başına yerine bitki başına tohum verimi hesaplanmıştır. 
Buna göre arıların bitki başına tohum verimini lavantada %7124 ve fesleğende %10 oranında artırdığı tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: arı merası, arı etkinliği, polinatörler, tohum verimi 

THE EFFECTS OF BEES ON THE SEED YIELD OF SOME PLANTS 
USED AS BEE PASTURE 

Abstract 
This research was carried out in 2021 to determine the effect of bees on the seed yield of some plants used as bee 
pasture. The research was carried out in a 10 da bee pasture established at Bingöl University and on the eight 
different plant species (rapeseed (Brassica napus), Hungarian vetch (Vicia pannonica), sainfoin (Onobrychis 
viciifolia), white clover (Trifolium repens), buckwheat (Fagopyrum esculentum), lavender (Lavandula intermedia), 
thyme (Satureja hortensis) and basil (Ocimum basilicum)). In order to benefit from these plants, 10 beehives were 
placed side by side at a distance of approximately 50-60 m in the bee pasture. In order to determine the effect of bees 
on pollination and fertilization of the plants in the bee pasture, a cage of 1 m2 was placed in each plot. After the seed 
matured, the cages were removed and the 1 m2 area inside and outside the cage was harvested, and the seed yield of 
the plants was calculated, and the effect of bees on pollination was determined. As a result, it was determined that 
bees increased the seed yield per decare by 45% in rapeseed, 1511% in Hungarian vetch, 90% in sainfoin, 39% in 
white clover, 39% in buckwheat and 320% in thyme. In lavender and basil, seed yield per plant was calculated 
instead of per decare. Accordingly, it was determined that bees increased the seed yield per plant by 7124% in 
lavender and 10% in basil. 
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Abstract

The recent study was carried out with broiler hybrid Ross308 in the poultry farm of University of East
Kordofan, Sudan. This study was conducted for the purpose of determining the effects of adding bee
pollens at different rates to broiler fed ration on growth performance. A total of 90 day-old chicks were
used in the study and they were randomly divided into three treatment groups such as control group and
treatment groups (T1 and T2). There were no additives in the ration that was prepared for the control
group broilers; and bee pollen was added to the rations of the other groups as 400 mg.kg-1 (T1) and 400
mg.kg-1 (T2). The values of live body weight were higher in the treatment T1 compared to other groups.
On the other hand, the carcass weight, breast weight and thigh were higher in the treatment groups
compared to control. The findings of the study also indicated that the carcass yield was higher in the
treatment groups compared to the control group. There were found significant differences (P≤0.05) among
control group and treatment groups in terms of thigh weight, liver weight and heart weight. From the
present study, it has been concluded that the bee pollen has a positive effect on broiler growth
performance.   

Keywords: Chicken, bee pollen, live body weight, carcass yield

BESLEME RASYONLARINA POLEN İLAVESİNİN PİLİÇLERDE BÜYÜME PERFORMANSI
ÜZERİNE ETKİSİ

Özet
Son çalışma, Sudan'daki East Kordofan Üniversitesi'nin kanatlı çiftliğinde broiler hibrit Ross308 ile
gerçekleştirildi. Bu çalışma, etlik piliç yem rasyonlarına farklı oranlarda arı poleni ilavesinin büyüme
performansına etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada toplam 90 günlük civciv kullanılmış
olup, civcivler rastgele kontrol grubu ve uygulama grubu (T1 ve T2) olmak üzere üç uygulama grubuna
ayrılmıştır. Kontrol grubu piliçler için hazırlanan rasyonda katkı maddesi kullanılmamış; diğer grupların
rasyonlarına ise 400 mg.kg (T1) ve 400 mg.kg (T2) olarak arı poleni ilave edilmiştir. T1 uygulamasında
canlı ağırlık değerleri diğer gruplara göre daha yüksek çıkmıştır. Öte yandan, uygulama gruplarında
karkas ağırlığı, meme ağırlığı ve uyluk kontrole göre daha yüksek bulunmuştur. Çalışmanın bulguları
ayrıca uygulama gruplarında karkas veriminin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğunu göstermiştir.
Uyluk ağırlığı, karaciğer ağırlığı ve kalp ağırlığı açısından kontrol grubu ve tedavi grupları arasında
önemli farklılıklar (P≤0.05) bulunmuştur. Bu çalışma ile arı poleninin etlik piliç büyüme performansı
üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır.
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Özet 
Bu araştırma arıların, arı merası olarak değerlendirilen bazı bitkilerin tohum verimi üzerine etkisini belirlemek 
amacıyla 2021 yılında yürütülmüştür. Araştırma, Bingöl Üniversitesi bünyesinde kurulan 10 da 
büyüklüğündeki arı merasında ve sekiz farklı bitki türü (kolza (Brassica napus), Macar fiği (Vicia pannonica), 
korunga (Onobrychis viciifolia), ak üçgül (Trifolium repens), karabuğday (Fagopyrum esculentum), lavanta 
(Lavandula intermedia), kekik (Satureja hortensis), fesleğen (Ocimum basilicum) üzerinde yürütülmüştür. Bu 
bitkilerden istifade etmesi için arı merasına 10 adet arı kovanı, yan yana gelecek şekilde yaklaşık 50-60 m 
uzaklığa yerleştirilmiştir. Arı merasındaki bitkilerin tozlanması ve döllenmesi üzerinde arılarının etkisini 
belirlemek amacıyla her parsele bir adet 1 m2 ebatlarında kafes yerleştirilmiştir. Tohum olgunlaştıktan sonra 
kafesler kaldırılmış, kafes içi-kafes dışı 1 m2’lik alan hasat edilerek bitkilerin tohum verimleri hesaplanmış ve 
arıların döllenme üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Sonuç olarak, kolzada arıların tohum verimini dekar başına 
%45, Macar fiğinde %1511, korungada %90, ak üçgülde %39, karabuğdayda %39 ve kekikte %320 oranında 
artırdığı belirlenmiştir. Lavanta ve fesleğende ise dekar başına yerine bitki başına tohum verimi hesaplanmıştır. 
Buna göre arıların bitki başına tohum verimini lavantada %7124 ve fesleğende %10 oranında artırdığı tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: arı merası, arı etkinliği, polinatörler, tohum verimi 

THE EFFECTS OF BEES ON THE SEED YIELD OF SOME PLANTS 
USED AS BEE PASTURE 

Abstract 
This research was carried out in 2021 to determine the effect of bees on the seed yield of some plants used as bee 
pasture. The research was carried out in a 10 da bee pasture established at Bingöl University and on the eight 
different plant species (rapeseed (Brassica napus), Hungarian vetch (Vicia pannonica), sainfoin (Onobrychis 
viciifolia), white clover (Trifolium repens), buckwheat (Fagopyrum esculentum), lavender (Lavandula intermedia), 
thyme (Satureja hortensis) and basil (Ocimum basilicum)). In order to benefit from these plants, 10 beehives were 
placed side by side at a distance of approximately 50-60 m in the bee pasture. In order to determine the effect of bees 
on pollination and fertilization of the plants in the bee pasture, a cage of 1 m2 was placed in each plot. After the seed 
matured, the cages were removed and the 1 m2 area inside and outside the cage was harvested, and the seed yield of 
the plants was calculated, and the effect of bees on pollination was determined. As a result, it was determined that 
bees increased the seed yield per decare by 45% in rapeseed, 1511% in Hungarian vetch, 90% in sainfoin, 39% in 
white clover, 39% in buckwheat and 320% in thyme. In lavender and basil, seed yield per plant was calculated 
instead of per decare. Accordingly, it was determined that bees increased the seed yield per plant by 7124% in 
lavender and 10% in basil. 
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Abstract

The recent study was carried out with broiler hybrid Ross308 in the poultry farm of University of East
Kordofan, Sudan. This study was conducted for the purpose of determining the effects of adding bee
pollens at different rates to broiler fed ration on growth performance. A total of 90 day-old chicks were
used in the study and they were randomly divided into three treatment groups such as control group and
treatment groups (T1 and T2). There were no additives in the ration that was prepared for the control
group broilers; and bee pollen was added to the rations of the other groups as 400 mg.kg-1 (T1) and 400
mg.kg-1 (T2). The values of live body weight were higher in the treatment T1 compared to other groups.
On the other hand, the carcass weight, breast weight and thigh were higher in the treatment groups
compared to control. The findings of the study also indicated that the carcass yield was higher in the
treatment groups compared to the control group. There were found significant differences (P≤0.05) among
control group and treatment groups in terms of thigh weight, liver weight and heart weight. From the
present study, it has been concluded that the bee pollen has a positive effect on broiler growth
performance.   

Keywords: Chicken, bee pollen, live body weight, carcass yield

BESLEME RASYONLARINA POLEN İLAVESİNİN PİLİÇLERDE BÜYÜME PERFORMANSI
ÜZERİNE ETKİSİ

Özet
Son çalışma, Sudan'daki East Kordofan Üniversitesi'nin kanatlı çiftliğinde broiler hibrit Ross308 ile
gerçekleştirildi. Bu çalışma, etlik piliç yem rasyonlarına farklı oranlarda arı poleni ilavesinin büyüme
performansına etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada toplam 90 günlük civciv kullanılmış
olup, civcivler rastgele kontrol grubu ve uygulama grubu (T1 ve T2) olmak üzere üç uygulama grubuna
ayrılmıştır. Kontrol grubu piliçler için hazırlanan rasyonda katkı maddesi kullanılmamış; diğer grupların
rasyonlarına ise 400 mg.kg (T1) ve 400 mg.kg (T2) olarak arı poleni ilave edilmiştir. T1 uygulamasında
canlı ağırlık değerleri diğer gruplara göre daha yüksek çıkmıştır. Öte yandan, uygulama gruplarında
karkas ağırlığı, meme ağırlığı ve uyluk kontrole göre daha yüksek bulunmuştur. Çalışmanın bulguları
ayrıca uygulama gruplarında karkas veriminin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğunu göstermiştir.
Uyluk ağırlığı, karaciğer ağırlığı ve kalp ağırlığı açısından kontrol grubu ve tedavi grupları arasında
önemli farklılıklar (P≤0.05) bulunmuştur. Bu çalışma ile arı poleninin etlik piliç büyüme performansı
üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır.
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Özet
Bu araştırma arıların, arı merası olarak değerlendirilen bazı bitkilerin tohum verimi üzerine etkisini belirlemek
amacıyla 2021 yılında yürütülmüştür. Araştırma, Bingöl Üniversitesi bünyesinde kurulan 10 da
büyüklüğündeki arı merasında ve sekiz farklı bitki türü (kolza (Brassica napus), Macar fiği (Vicia pannonica),
korunga (Onobrychis viciifolia), ak üçgül (Trifolium repens), karabuğday (Fagopyrum esculentum), lavanta
(Lavandula intermedia), kekik (Satureja hortensis), fesleğen (Ocimum basilicum) üzerinde yürütülmüştür. Bu
bitkilerden istifade etmesi için arı merasına 10 adet arı kovanı, yan yana gelecek şekilde yaklaşık 50-60 m
uzaklığa yerleştirilmiştir. Arı merasındaki bitkilerin tozlanması ve döllenmesi üzerinde arılarının etkisini
belirlemek amacıyla her parsele bir adet 1 m2 ebatlarında kafes yerleştirilmiştir. Tohum olgunlaştıktan sonra
kafesler kaldırılmış, kafes içi-kafes dışı 1 m2’lik alan hasat edilerek bitkilerin tohum verimleri hesaplanmış ve
arıların döllenme üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Sonuç olarak, kolzada arıların tohum verimini dekar başına
%45, Macar fiğinde %1511, korungada %90, ak üçgülde %39, karabuğdayda %39 ve kekikte %320 oranında
artırdığı belirlenmiştir. Lavanta ve fesleğende ise dekar başına yerine bitki başına tohum verimi hesaplanmıştır.
Buna göre arıların bitki başına tohum verimini lavantada %7124 ve fesleğende %10 oranında artırdığı tespit
edilmiştir.
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THE EFFECTS OF BEES ON THE SEED YIELD OF SOME PLANTS
USED AS BEE PASTURE

Abstract
This research was carried out in 2021 to determine the effect of bees on the seed yield of some plants used as bee
pasture. The research was carried out in a 10 da bee pasture established at Bingöl University and on the eight
different plant species (rapeseed (Brassica napus), Hungarian vetch (Vicia pannonica), sainfoin (Onobrychis
viciifolia), white clover (Trifolium repens), buckwheat (Fagopyrum esculentum), lavender (Lavandula intermedia), 
thyme (Satureja hortensis) and basil (Ocimum basilicum)). In order to benefit from these plants, 10 beehives were
placed side by side at a distance of approximately 50-60 m in the bee pasture. In order to determine the effect of bees
on pollination and fertilization of the plants in the bee pasture, a cage of 1 m2 was placed in each plot. After the seed
matured, the cages were removed and the 1 m2 area inside and outside the cage was harvested, and the seed yield of
the plants was calculated, and the effect of bees on pollination was determined. As a result, it was determined that
bees increased the seed yield per decare by 45% in rapeseed, 1511% in Hungarian vetch, 90% in sainfoin, 39% in
white clover, 39% in buckwheat and 320% in thyme. In lavender and basil, seed yield per plant was calculated
instead of per decare. Accordingly, it was determined that bees increased the seed yield per plant by 7124% in
lavender and 10% in basil.
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Abstract 

The recent study was carried out with broiler hybrid Ross308 in the poultry farm of University of East 
Kordofan, Sudan. This study was conducted for the purpose of determining the effects of adding bee 
pollens at different rates to broiler fed ration on growth performance. A total of 90 day-old chicks were 
used in the study and they were randomly divided into three treatment groups such as control group and 
treatment groups (T1 and T2). There were no additives in the ration that was prepared for the control 
group broilers; and bee pollen was added to the rations of the other groups as 400 mg.kg-1 (T1) and 400 
mg.kg-1 (T2). The values of live body weight were higher in the treatment T1 compared to other groups. 
On the other hand, the carcass weight, breast weight and thigh were higher in the treatment groups 
compared to control. The findings of the study also indicated that the carcass yield was higher in the 
treatment groups compared to the control group. There were found significant differences (P≤0.05) among 
control group and treatment groups in terms of thigh weight, liver weight and heart weight. From the 
present study, it has been concluded that the bee pollen has a positive effect on broiler growth 
performance.    

Keywords: Chicken, bee pollen, live body weight, carcass yield 

BESLEME RASYONLARINA POLEN İLAVESİNİN PİLİÇLERDE BÜYÜME PERFORMANSI 
ÜZERİNE ETKİSİ 

Özet 
Son çalışma, Sudan'daki East Kordofan Üniversitesi'nin kanatlı çiftliğinde broiler hibrit Ross308 ile 
gerçekleştirildi. Bu çalışma, etlik piliç yem rasyonlarına farklı oranlarda arı poleni ilavesinin büyüme 
performansına etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada toplam 90 günlük civciv kullanılmış 
olup, civcivler rastgele kontrol grubu ve uygulama grubu (T1 ve T2) olmak üzere üç uygulama grubuna 
ayrılmıştır. Kontrol grubu piliçler için hazırlanan rasyonda katkı maddesi kullanılmamış; diğer grupların 
rasyonlarına ise 400 mg.kg (T1) ve 400 mg.kg (T2) olarak arı poleni ilave edilmiştir. T1 uygulamasında 
canlı ağırlık değerleri diğer gruplara göre daha yüksek çıkmıştır. Öte yandan, uygulama gruplarında 
karkas ağırlığı, meme ağırlığı ve uyluk kontrole göre daha yüksek bulunmuştur. Çalışmanın bulguları 
ayrıca uygulama gruplarında karkas veriminin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. 
Uyluk ağırlığı, karaciğer ağırlığı ve kalp ağırlığı açısından kontrol grubu ve tedavi grupları arasında 
önemli farklılıklar (P≤0.05) bulunmuştur. Bu çalışma ile arı poleninin etlik piliç büyüme performansı 
üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Özet 

Kuzey Yarımkürenin ılıman ve subtropikal bölgelerinde geniş bir dağılıma sahip olan Campanulaceae 
familyası, dünyada 420 adet türe sahiptir. Campanula baskilensis Behçet sp. nov., Campanulaceae 
familyasına mensup olan ve yeni keşfedilen bir türdür (Behçet ve İlçim, 2018). Bu çalışmada kullanılan C. 
baskilensis örnekleri Elazığ’ın Baskil ilçesinin 15 km güneyinden toplanmış ve gölgede kurutulup, kök ve 
toprak üstü kısımları ayrılıp etanol, metanol-kloroform ve su ekstreleri hazırlanmıştır. Bu çalışmada türün  
farklı kısımlarından hazırlanan ekstrelerin fitokimyasal içeriği miktarsal tayini literatürde ilk defa olarak 
kapsamlı ve valide bir LC-MS/MS metoduyla yapılmıştır. Ayrıca, bu ekstrelerin total fenolik ve total 
flavonoid içerikleri, antioksidan aktiviteleri (DPPH, ABTS, CUPRAC, FRAP, metal şelasyon, 
fosfomolibden) ve enzim inhibisyon (AChe, BChe, tirosinaz, amilaz, glukosidaz) aktiviteleri ilk defa 
incelenmiştir. Yapılan çalışmada türün farklı ekstrelerinde yüksek miktarda kinik asit (53.6 mg/g Aerial-
MeOH ekstre), fumarik asit asit (6.3 mg/g Root-EtOH ekstre), protokateşik asit (11.4 mg/g Root-EtOH 
ekstre), vanilik asit (1.4 mg/g Root-MeOH ekstre), rutin (2.3 mg/g Root-MeOH ekstre), nicotiflorin (5.5 
mg/g Root-MeOH ekstre) tespit edilmiştir. Toprak üstü etanol ve su ekstreleri daha yüksek biyolojik 
aktivite göstermişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Campanula baskilensis, yeni tür, LC-MS/MS, fitokimyasal, enzim inhibisyonu 

ILLUMINATION OF THE PHOTOCHEMICAL CONTENT AND DETERMINATION OF ITS 
DETAILED BIOLOGICAL ACTIVITIES BY A COMPREHENSIVE LC-MS/MS METHOD OF A 

NEWLY DISCOVERED SPECIES, CAMPANULA BASKILENSIS BEHÇET SP NOV. 

Abstract 

The Campanulaceae family, which has a wide distribution in the temperate and subtropical regions of the 
Northern Hemisphere, has 420 species in the world. Campanula baskilensis Behcet sp. nov. is a newly 
discovered species belonging to the Campanulaceae family (Behçet and İlçim, 2018). C. baskilensis 
samples used in this study were collected from 15 km south of the Baskil district of Elazig province 
located in the East Anatolia, dried in the shade, and ethanol, methanol-chloroform and water extracts were 
prepared by separating the root and aerial parts. In this study, the quantitative determination of the 
phytochemical content of extracts prepared from different parts of the species was performed for the first 

time in the literature by a comprehensive and validated LC-MS/MS method. In addition, total phenolic
and total flavonoid contents, antioxidant activities (DPPH, ABTS, CUPRAC, FRAP, metal chelation,
phosphomolybdenum) and enzyme inhibition (AChe, BChe, tyrosinase, amylase, glucosidase) activities of
these extracts were investigated for the first time. In the study, high amounts of quinic acid (53.6 mg/g
Aerial-MeOH ekstre), fumaric acid (6.3 mg/g Root-EtOH ekstre), protocatechuic acid (11.4 mg/g Root-
EtOH ekstre), vanilic acid (1.4 mg/g Root-MeOH ekstre), rutin (2.3 mg/g Root-MeOH ekstre), nicotiflorin
(5.5 mg/g Root-MeOH ekstre) were detected in the extracts of the species. Moreover, aerial- EtOH and 
aerial-H2O extracts were detected to be more bioactive comparing to the other extracts.

Keywords: Campanula baskilensis, new species, LC-MS/MS, phytochemical, enzyme inhibition
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Özet 

Kuzey Yarımkürenin ılıman ve subtropikal bölgelerinde geniş bir dağılıma sahip olan Campanulaceae 
familyası, dünyada 420 adet türe sahiptir. Campanula baskilensis Behçet sp. nov., Campanulaceae 
familyasına mensup olan ve yeni keşfedilen bir türdür (Behçet ve İlçim, 2018). Bu çalışmada kullanılan C. 
baskilensis örnekleri Elazığ’ın Baskil ilçesinin 15 km güneyinden toplanmış ve gölgede kurutulup, kök ve 
toprak üstü kısımları ayrılıp etanol, metanol-kloroform ve su ekstreleri hazırlanmıştır. Bu çalışmada türün  
farklı kısımlarından hazırlanan ekstrelerin fitokimyasal içeriği miktarsal tayini literatürde ilk defa olarak 
kapsamlı ve valide bir LC-MS/MS metoduyla yapılmıştır. Ayrıca, bu ekstrelerin total fenolik ve total 
flavonoid içerikleri, antioksidan aktiviteleri (DPPH, ABTS, CUPRAC, FRAP, metal şelasyon, 
fosfomolibden) ve enzim inhibisyon (AChe, BChe, tirosinaz, amilaz, glukosidaz) aktiviteleri ilk defa 
incelenmiştir. Yapılan çalışmada türün farklı ekstrelerinde yüksek miktarda kinik asit (53.6 mg/g Aerial-
MeOH ekstre), fumarik asit asit (6.3 mg/g Root-EtOH ekstre), protokateşik asit (11.4 mg/g Root-EtOH 
ekstre), vanilik asit (1.4 mg/g Root-MeOH ekstre), rutin (2.3 mg/g Root-MeOH ekstre), nicotiflorin (5.5 
mg/g Root-MeOH ekstre) tespit edilmiştir. Toprak üstü etanol ve su ekstreleri daha yüksek biyolojik 
aktivite göstermişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Campanula baskilensis, yeni tür, LC-MS/MS, fitokimyasal, enzim inhibisyonu 

ILLUMINATION OF THE PHOTOCHEMICAL CONTENT AND DETERMINATION OF ITS 
DETAILED BIOLOGICAL ACTIVITIES BY A COMPREHENSIVE LC-MS/MS METHOD OF A 

NEWLY DISCOVERED SPECIES, CAMPANULA BASKILENSIS BEHÇET SP NOV. 

Abstract 

The Campanulaceae family, which has a wide distribution in the temperate and subtropical regions of the 
Northern Hemisphere, has 420 species in the world. Campanula baskilensis Behcet sp. nov. is a newly 
discovered species belonging to the Campanulaceae family (Behçet and İlçim, 2018). C. baskilensis 
samples used in this study were collected from 15 km south of the Baskil district of Elazig province 
located in the East Anatolia, dried in the shade, and ethanol, methanol-chloroform and water extracts were 
prepared by separating the root and aerial parts. In this study, the quantitative determination of the 
phytochemical content of extracts prepared from different parts of the species was performed for the first 

time in the literature by a comprehensive and validated LC-MS/MS method. In addition, total phenolic
and total flavonoid contents, antioxidant activities (DPPH, ABTS, CUPRAC, FRAP, metal chelation,
phosphomolybdenum) and enzyme inhibition (AChe, BChe, tyrosinase, amylase, glucosidase) activities of
these extracts were investigated for the first time. In the study, high amounts of quinic acid (53.6 mg/g
Aerial-MeOH ekstre), fumaric acid (6.3 mg/g Root-EtOH ekstre), protocatechuic acid (11.4 mg/g Root-
EtOH ekstre), vanilic acid (1.4 mg/g Root-MeOH ekstre), rutin (2.3 mg/g Root-MeOH ekstre), nicotiflorin
(5.5 mg/g Root-MeOH ekstre) were detected in the extracts of the species. Moreover, aerial- EtOH and 
aerial-H2O extracts were detected to be more bioactive comparing to the other extracts.

Keywords: Campanula baskilensis, new species, LC-MS/MS, phytochemical, enzyme inhibition
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Kuzey Yarımkürenin ılıman ve subtropikal bölgelerinde geniş bir dağılıma sahip olan Campanulaceae
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kapsamlı ve valide bir LC-MS/MS metoduyla yapılmıştır. Ayrıca, bu ekstrelerin total fenolik ve total
flavonoid içerikleri, antioksidan aktiviteleri (DPPH, ABTS, CUPRAC, FRAP, metal şelasyon,
fosfomolibden) ve enzim inhibisyon (AChe, BChe, tirosinaz, amilaz, glukosidaz) aktiviteleri ilk defa
incelenmiştir. Yapılan çalışmada türün farklı ekstrelerinde yüksek miktarda kinik asit (53.6 mg/g Aerial-
MeOH ekstre), fumarik asit asit (6.3 mg/g Root-EtOH ekstre), protokateşik asit (11.4 mg/g Root-EtOH 
ekstre), vanilik asit (1.4 mg/g Root-MeOH ekstre), rutin (2.3 mg/g Root-MeOH ekstre), nicotiflorin (5.5
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aktivite göstermişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Campanula baskilensis, yeni tür, LC-MS/MS, fitokimyasal, enzim inhibisyonu

ILLUMINATION OF THE PHOTOCHEMICAL CONTENT AND DETERMINATION OF ITS
DETAILED BIOLOGICAL ACTIVITIES BY A COMPREHENSIVE LC-MS/MS METHOD OF A

NEWLY DISCOVERED SPECIES, CAMPANULA BASKILENSIS BEHÇET SP NOV.

Abstract

The Campanulaceae family, which has a wide distribution in the temperate and subtropical regions of the
Northern Hemisphere, has 420 species in the world. Campanula baskilensis Behcet sp. nov. is a newly
discovered species belonging to the Campanulaceae family (Behçet and İlçim, 2018). C. baskilensis
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phytochemical content of extracts prepared from different parts of the species was performed for the first

time in the literature by a comprehensive and validated LC-MS/MS method. In addition, total phenolic 
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Özet 

Bu çalışma arıcıların mesleklerini yaparken onları etkileyen faktörleri saptamayı amaçlamıştır. Bu 
doğrultuda arıcılık faaliyeti ile uğraşan kişilerden veri toplanmıştır. Bu kapsamda sorumluk, yetkinlik, 
yaşam doyumu, işe bağlılık, performans ve demografik soruları içeren ölçekler kullanılmıştır. Çalışmada 
çevrimiçi ve yüz yüze veri toplama araçları kullanılarak katılımcılara ulaşılmıştır. Çalışma ilişkisel 
araştırma desenine uygun olarak tasarlanmıştır. Kişilik özelliklerinin aracılık ile uğraşan kişilerin yaşam 
doyumları, işe bağlılıkları ve mesleklerinde gösterdikleri performans ile arasındaki ilişkiyi anlamayı 
hedeflemiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, arıcılarda sorumluluk sahibi kişilik özelliği ile işlerindeki 
yetkinlikleri (r = 51, p = .03), işe bağlılıkları (r = 52, p = .03) ve işlerinde gösterdikleri performans (r = 
71, p = .002) arasında bir ilişki bulunmuştur. Ancak arıcılarda sorumluluk kişilik özelliği ile yaşam 
doyumu (r= 45, p = .07) arasında bir ilişki görülmemiştir. Dolayısıyla, yüksek sorumluk sahibi arıcıların 
aynı zamanda işlerinde yüksek yetkinliğe sahip oldukları ve bununda işleri ile olan ilişkilerine ve işlerinde 
gösterdikleri performansa olumlu yansıdığı görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Arıcılık, sorumluluk yetkinlik, yaşam doyumu, işe bağlılık, performans 

THE RELATIONSHIP BETWEEN RESPONSIBILITY AND COMPETENCE 
CHARACTERISTICS OF BEEKEEPERS, AND LIFE SATISFACTION AND WORK 

ENGAGEMENT 

Abstract 
This study aimed to determine the factors that affect beekeepers while they do their jobs. In this direction, 
data were collected from people engaged in beekeeping activities. In this context, scales including 
responsibility, competence, life satisfaction, job commitment, performance, and demographic questions 
were used. In the study, participants were reached using online and face-to-face data collection tools. The 
study was designed in accordance with the relational research design. It aimed to understand the 
relationship between personality traits and life satisfaction, job commitment, and the performance of 
beekeepers. According to the study's results, a relationship was found between the responsible personality 
trait of beekeepers and their competence in their job, their commitment to the job, and their performance 
in their jobs. Therefore, it is seen that beekeepers with high responsibility also have high competency in 
their work, which reflects positively on their relationship with their work and performance. 

Keywords: Beekeeping, responsibility, competence, life satisfaction, work commitment, performance 
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Özet
Diğer sektörlerde olduğu gibi arıcılık sektöründe de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirilmesi gereken
hususlar vardır. Bal dolum ve paketleme ünitelerinde elektrikten kaynaklı iş kazaları arıcılık sektöründeki
iş kazalarının başında gelmektedir. Bu çalışmada Bingöl il merkezinde bulunan arılıklar ile dolum ve
paketleme tesisinde gözleme dayalı olarak inceleme yapılmıştır. Arılıklar ile bal dolum ve paketleme
tesisinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği açısından karşılaştıkları elektrikten kaynaklanan tehlike ve
riskler analiz edilmiştir. Tehlike ve riskler tespit edildikten sonra arılıklar ile bal dolum ve paketleme
tesislerinde daha güvenli bir çalışma ortamının sağlanması için gerekli öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Bal, Arılık, Dolum ve Paketleme

HAZARDS AND RISKS ARISING FROM ELECTRICITY IN BEEING

Abstract

As in other sectors, there are issues that need improvement regarding occupational health and safety in the
beekeeping sector. Occupational accidents caused by electricity in honey filling and packaging units are
among the leading occupational accidents in the beekeeping sector. In this study, apiculture as well as
filling and packaging plant in the city center of Bingöl were examined based on observation. The dangers 
and risks arising from electricity that the employees in the apiaries and honey filling and packaging
facilities face in terms of occupational health and safety were analyzed. After the dangers and risks were
determined, necessary suggestions were presented to ensure a safer working environment in apiaries and
honey filling and packaging facilities.
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aynı zamanda işlerinde yüksek yetkinliğe sahip oldukları ve bununda işleri ile olan ilişkilerine ve işlerinde
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CHARACTERISTICS OF BEEKEEPERS, AND LIFE SATISFACTION AND WORK
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Abstract
This study aimed to determine the factors that affect beekeepers while they do their jobs. In this direction,
data were collected from people engaged in beekeeping activities. In this context, scales including
responsibility, competence, life satisfaction, job commitment, performance, and demographic questions
were used. In the study, participants were reached using online and face-to-face data collection tools. The
study was designed in accordance with the relational research design. It aimed to understand the
relationship between personality traits and life satisfaction, job commitment, and the performance of
beekeepers. According to the study's results, a relationship was found between the responsible personality
trait of beekeepers and their competence in their job, their commitment to the job, and their performance
in their jobs. Therefore, it is seen that beekeepers with high responsibility also have high competency in
their work, which reflects positively on their relationship with their work and performance.
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iş kazalarının başında gelmektedir. Bu çalışmada Bingöl il merkezinde bulunan arılıklar ile dolum ve 
paketleme tesisinde gözleme dayalı olarak inceleme yapılmıştır. Arılıklar ile bal dolum ve paketleme 
tesisinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği açısından karşılaştıkları elektrikten kaynaklanan tehlike ve 
riskler analiz edilmiştir. Tehlike ve riskler tespit edildikten sonra arılıklar ile bal dolum ve paketleme 
tesislerinde daha güvenli bir çalışma ortamının sağlanması için gerekli öneriler sunulmuştur. 
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HAZARDS AND RISKS ARISING FROM ELECTRICITY IN BEEING 

Abstract 

As in other sectors, there are issues that need improvement regarding occupational health and safety in the 
beekeeping sector. Occupational accidents caused by electricity in honey filling and packaging units are 
among the leading occupational accidents in the beekeeping sector. In this study, apiculture as well as 
filling and packaging plant in the city center of Bingöl were examined based on observation. The dangers 
and risks arising from electricity that the employees in the apiaries and honey filling and packaging 
facilities face in terms of occupational health and safety were analyzed. After the dangers and risks were 
determined, necessary suggestions were presented to ensure a safer working environment in apiaries and 
honey filling and packaging facilities. 

Keywords: Occupational Health and Safety, Honey, Beekeeping, Filling and Packaging 
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Özet 

Tedavi amaçlı kullanılan birçok sentetik ilaçların yan etkilerinin fazla olması son yıllarda alternatif tedavi 
yöntemlerinin cazip hale gelmesine sebep olmaktadır. Bu alternatif tedavi yöntemlerinden biri de arı 
ürünleri ile tedaviyi ele alan apiterapidir. Apiterapi birçok hastalıklardan koruma ve tedavi etmede etkin 
olarak kullanılmaktadır. Apiterapide kullanılan başlıca arı ürünleri bal, apilarnil, arı poleni, arı sütü 
propolis, ve arı zehiridir. Arı ürünleri yaşam için büyük önem taşıyan temel maddeleri içeren doğal 
gıdalardır. Arı ürünleri içerik itibari ile vitaminler, mineraller, proteinler, karbonhidratlar, lipidler, 
enzimler, ko-enzimler, organik asitler vb. bileşenleri ihtiva etmektedir. Kıymetli arı ürünlerinden birisi 
olan Apilarnil 3. veya 7. günlük erkek arı larvalarından elde edilen karmaşık bileşimden meydana gelir. 
Tam bir gıda olarak değerlendirilebilinen, protein ve yağ asitleri açısından oldukça zengin bir bileşenler 
içerir. Apilarnil'in sağlıktaki başlıca kullanım amacı, hastalıkların ilerlemesine karşı verilen mücadeleyi 
desteklemek ve hatta onları tedavi etmektir. Apilarnilin fayda sağladığı hastalıkların başında; iştahsızlık, 
birçok sistem hastalığına yol açabilen protein eksikliği, metabolik hastalıklar, kas kütlesinde azalma, 
kronik ve fiziksel yorgunluk, erken yaşlanma, yaşlılarda depresyon, hafıza zayıflığı, zihinsel bozukluklar, 
solunum yolu hastalıkları, cilt hastalıkları, vitamin ve mineral eksikliğine bağlı hastalıklar, cinsel 
iktidarsızlık, endokrin ve bağışıklık sistem hastalıkları gelmektedir. Apilarnil yüksek antioksidan özelliği 
ve antienflamatuar etkisi nedeniyle sağlıkta koruyucu gıda olarak tüketilmektedir. Apilarnilin koruyucu 
sağlıkta ve alternatif tedavi yöntemi olarak kullanımındaki ilgi her geçen gün artmaktadır. Apilarnilin 
kullanım alanlarının doğru belirlenmesi ve yaygınlaştırılması için, bu ürünün kullanım şekil ve dozunun 
belirlenmesi çeşitlendirilmesi ve buna yönelik daha fazla çalışmaların yapılması gerekmektedir. 
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APILARNIL IN PROTECTIVE HEALTH 

Abstract 

The high side effects of many synthetic drugs used for therapeutic purposes have made alternative 
treatment methods attractive in recent years. One of these alternative treatment methods is apitherapy, 
which deals with treatment with bee products. Apitherapy is used effectively in the prevention and 
treatment of many diseases. The main bee products used in apitherapy are honey, apilarnil, bee pollen, 
royal jelly propolis, and bee venom. Bee products are natural foods that contain essential substances of 
great importance for life. Bee products contain vitamins, minerals, proteins, carbohydrates, lipids, 
enzymes, co-enzymes, organic acids, etc. contains components. Apilarnil, one of the precious bee 
products, consists of a complex composition obtained from 3rd or 7th day old drone larvae. It contains a 
very rich component of protein and fatty acids, which can be considered as a complete food. Apilarnil's 
primary use in health is to support the fight against the progression of diseases and even to treat them. At 

the beginning of the diseases that apilarnil benefits; loss of appetite, protein deficiency that can cause
many system diseases, metabolic diseases, decrease in muscle mass, chronic and physical fatigue,
premature aging, depression in the elderly, memory weakness, mental disorders, respiratory diseases, skin
diseases, diseases related to vitamin and mineral deficiency, sexual impotence , endocrine and immune
system diseases. Apilarnil is consumed as a protective food in health due to its high antioxidant properties
and anti-inflammatory effects. The interest in the use of apilarnil in preventive health and as an alternative
treatment method is increasing day by day. In order to accurately determine and expand the usage areas of
apilarnil, it is necessary to determine the usage form and dose of this product, diversify it and further
studies should be carried out.

Keywords: Alternative Therapy, Apilarnil, Apitherapy, Bee Products
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Özet 

Tedavi amaçlı kullanılan birçok sentetik ilaçların yan etkilerinin fazla olması son yıllarda alternatif tedavi 
yöntemlerinin cazip hale gelmesine sebep olmaktadır. Bu alternatif tedavi yöntemlerinden biri de arı 
ürünleri ile tedaviyi ele alan apiterapidir. Apiterapi birçok hastalıklardan koruma ve tedavi etmede etkin 
olarak kullanılmaktadır. Apiterapide kullanılan başlıca arı ürünleri bal, apilarnil, arı poleni, arı sütü 
propolis, ve arı zehiridir. Arı ürünleri yaşam için büyük önem taşıyan temel maddeleri içeren doğal 
gıdalardır. Arı ürünleri içerik itibari ile vitaminler, mineraller, proteinler, karbonhidratlar, lipidler, 
enzimler, ko-enzimler, organik asitler vb. bileşenleri ihtiva etmektedir. Kıymetli arı ürünlerinden birisi 
olan Apilarnil 3. veya 7. günlük erkek arı larvalarından elde edilen karmaşık bileşimden meydana gelir. 
Tam bir gıda olarak değerlendirilebilinen, protein ve yağ asitleri açısından oldukça zengin bir bileşenler 
içerir. Apilarnil'in sağlıktaki başlıca kullanım amacı, hastalıkların ilerlemesine karşı verilen mücadeleyi 
desteklemek ve hatta onları tedavi etmektir. Apilarnilin fayda sağladığı hastalıkların başında; iştahsızlık, 
birçok sistem hastalığına yol açabilen protein eksikliği, metabolik hastalıklar, kas kütlesinde azalma, 
kronik ve fiziksel yorgunluk, erken yaşlanma, yaşlılarda depresyon, hafıza zayıflığı, zihinsel bozukluklar, 
solunum yolu hastalıkları, cilt hastalıkları, vitamin ve mineral eksikliğine bağlı hastalıklar, cinsel 
iktidarsızlık, endokrin ve bağışıklık sistem hastalıkları gelmektedir. Apilarnil yüksek antioksidan özelliği 
ve antienflamatuar etkisi nedeniyle sağlıkta koruyucu gıda olarak tüketilmektedir. Apilarnilin koruyucu 
sağlıkta ve alternatif tedavi yöntemi olarak kullanımındaki ilgi her geçen gün artmaktadır. Apilarnilin 
kullanım alanlarının doğru belirlenmesi ve yaygınlaştırılması için, bu ürünün kullanım şekil ve dozunun 
belirlenmesi çeşitlendirilmesi ve buna yönelik daha fazla çalışmaların yapılması gerekmektedir. 
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APILARNIL IN PROTECTIVE HEALTH 

Abstract 

The high side effects of many synthetic drugs used for therapeutic purposes have made alternative 
treatment methods attractive in recent years. One of these alternative treatment methods is apitherapy, 
which deals with treatment with bee products. Apitherapy is used effectively in the prevention and 
treatment of many diseases. The main bee products used in apitherapy are honey, apilarnil, bee pollen, 
royal jelly propolis, and bee venom. Bee products are natural foods that contain essential substances of 
great importance for life. Bee products contain vitamins, minerals, proteins, carbohydrates, lipids, 
enzymes, co-enzymes, organic acids, etc. contains components. Apilarnil, one of the precious bee 
products, consists of a complex composition obtained from 3rd or 7th day old drone larvae. It contains a 
very rich component of protein and fatty acids, which can be considered as a complete food. Apilarnil's 
primary use in health is to support the fight against the progression of diseases and even to treat them. At 

the beginning of the diseases that apilarnil benefits; loss of appetite, protein deficiency that can cause
many system diseases, metabolic diseases, decrease in muscle mass, chronic and physical fatigue,
premature aging, depression in the elderly, memory weakness, mental disorders, respiratory diseases, skin
diseases, diseases related to vitamin and mineral deficiency, sexual impotence , endocrine and immune
system diseases. Apilarnil is consumed as a protective food in health due to its high antioxidant properties
and anti-inflammatory effects. The interest in the use of apilarnil in preventive health and as an alternative
treatment method is increasing day by day. In order to accurately determine and expand the usage areas of
apilarnil, it is necessary to determine the usage form and dose of this product, diversify it and further
studies should be carried out.
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Özet

Tedavi amaçlı kullanılan birçok sentetik ilaçların yan etkilerinin fazla olması son yıllarda alternatif tedavi
yöntemlerinin cazip hale gelmesine sebep olmaktadır. Bu alternatif tedavi yöntemlerinden biri de arı
ürünleri ile tedaviyi ele alan apiterapidir. Apiterapi birçok hastalıklardan koruma ve tedavi etmede etkin
olarak kullanılmaktadır. Apiterapide kullanılan başlıca arı ürünleri bal, apilarnil, arı poleni, arı sütü
propolis, ve arı zehiridir. Arı ürünleri yaşam için büyük önem taşıyan temel maddeleri içeren doğal
gıdalardır. Arı ürünleri içerik itibari ile vitaminler, mineraller, proteinler, karbonhidratlar, lipidler,
enzimler, ko-enzimler, organik asitler vb. bileşenleri ihtiva etmektedir. Kıymetli arı ürünlerinden birisi
olan Apilarnil 3. veya 7. günlük erkek arı larvalarından elde edilen karmaşık bileşimden meydana gelir.
Tam bir gıda olarak değerlendirilebilinen, protein ve yağ asitleri açısından oldukça zengin bir bileşenler
içerir. Apilarnil'in sağlıktaki başlıca kullanım amacı, hastalıkların ilerlemesine karşı verilen mücadeleyi
desteklemek ve hatta onları tedavi etmektir. Apilarnilin fayda sağladığı hastalıkların başında; iştahsızlık,
birçok sistem hastalığına yol açabilen protein eksikliği, metabolik hastalıklar, kas kütlesinde azalma,
kronik ve fiziksel yorgunluk, erken yaşlanma, yaşlılarda depresyon, hafıza zayıflığı, zihinsel bozukluklar,
solunum yolu hastalıkları, cilt hastalıkları, vitamin ve mineral eksikliğine bağlı hastalıklar, cinsel
iktidarsızlık, endokrin ve bağışıklık sistem hastalıkları gelmektedir. Apilarnil yüksek antioksidan özelliği
ve antienflamatuar etkisi nedeniyle sağlıkta koruyucu gıda olarak tüketilmektedir. Apilarnilin koruyucu
sağlıkta ve alternatif tedavi yöntemi olarak kullanımındaki ilgi her geçen gün artmaktadır. Apilarnilin 
kullanım alanlarının doğru belirlenmesi ve yaygınlaştırılması için, bu ürünün kullanım şekil ve dozunun
belirlenmesi çeşitlendirilmesi ve buna yönelik daha fazla çalışmaların yapılması gerekmektedir.
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APILARNIL IN PROTECTIVE HEALTH

Abstract

The high side effects of many synthetic drugs used for therapeutic purposes have made alternative
treatment methods attractive in recent years. One of these alternative treatment methods is apitherapy,
which deals with treatment with bee products. Apitherapy is used effectively in the prevention and
treatment of many diseases. The main bee products used in apitherapy are honey, apilarnil, bee pollen,
royal jelly propolis, and bee venom. Bee products are natural foods that contain essential substances of
great importance for life. Bee products contain vitamins, minerals, proteins, carbohydrates, lipids,
enzymes, co-enzymes, organic acids, etc. contains components. Apilarnil, one of the precious bee
products, consists of a complex composition obtained from 3rd or 7th day old drone larvae. It contains a
very rich component of protein and fatty acids, which can be considered as a complete food. Apilarnil's
primary use in health is to support the fight against the progression of diseases and even to treat them. At

the beginning of the diseases that apilarnil benefits; loss of appetite, protein deficiency that can cause 
many system diseases, metabolic diseases, decrease in muscle mass, chronic and physical fatigue, 
premature aging, depression in the elderly, memory weakness, mental disorders, respiratory diseases, skin 
diseases, diseases related to vitamin and mineral deficiency, sexual impotence , endocrine and immune 
system diseases. Apilarnil is consumed as a protective food in health due to its high antioxidant properties 
and anti-inflammatory effects. The interest in the use of apilarnil in preventive health and as an alternative 
treatment method is increasing day by day. In order to accurately determine and expand the usage areas of 
apilarnil, it is necessary to determine the usage form and dose of this product, diversify it and further 
studies should be carried out. 
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Özet 
Apis mellifera L. tarafından üretilen arı poleni, biyolojik ve terapötik özellikleri nedeni ile kullanılan arı 
ürünlerinden biridir. Bu çalışmada, arı polenlerinin botanik orjini ve antimikrobiyal aktivitesi 
değerlendirilmiştir. Bu amaçla, farklı arılıklardan toplanan 12 arı poleninin, melissopalinolojik analiz ile 
botanik kaynağı saptanmış, disk difüzyon metodu ile antimikrobiyal aktivitesi belirlenmiştir. 
Melissopalinolojik analizler sonucunda, iki polen örneğinin monofloral (P1: Helianthus spp., P6: Papaver 
spp.), diğer örneklerin heterofloral olduğu saptanmıştır. Polen örneklerinin 10 farklı gıda patojenine [Gram 
negatif (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica), Gram 
pozitif (Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Listeria ivanovii, Listeria monocytogenes, Staphylococcus 
aureus, ve maya (Candida albicans)] karşı antimikrobiyal aktivitesi değerlendirilmiştir. Polen örneklerinin 
çoğunun gıda patojenlerine karşı etkili olduğu belirlenmiştir. En yüksek inhibisyon alanını (15 mm) S. enterica 
ve C. albicans (14 mm) suşlarına karşı sırasıyla heterofloral olan 5 ve 10 no’lu örnek göstermiştir. Heterofloral 
polen örnekleri S.enterica, C.albicans, K.pneumoniae, E.coli, L.ivanovii, ve E. faecalis suşlarına karşı daha 
fazla antibakteriyel aktiviteye sahiptir. Polen ekstraktlarının, gıda patojenlerinin gelişiminin engellenmesinde 
uygun bir alternatif olarak kullanılabileceği belirlenmiştir.   
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BEE POLLEN: BOTANICAL ORIGIN AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY 
AGAINST TO FOOD PATHOGENS 

Abstract 

Bee pollen of Apis mellifera L. has been used due to its multiple biological and therapeutic properties. This work 
evaluated the botanical origin and antimicrobial activity of bee pollen from Turkey. Twelve bee pollen samples from 
different beekeepers were examined for their botanical origin by using melissopalynology and their antimicrobial 
resistance by disk diffusion method. In this study, it was determined that two samples were monofloral (Sample 2; 
Helianthus spp., Sample 6; Papaver spp.), others were heterofloral. The antimicrobial resistance of pollen extracts 
were investigated against ten different species of foodborne pathogens including Gram negative (Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica), Gram positive bacteria (Bacillus cereus, 
Enterococcus faecalis, Listeria ivanovii, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, and yeast (Candida 
albicans). Pathogens exhibited different resistances towards all pollen samples. The results showed that majority of 
the pollen samples generally inhibited the food pathogens tested. The most sensitive to the activity of pollen samples 
was the S. enterica strain (the largest inhibition area 15 mm) for heterofloral bee pollen sample 5 and C. albicans 
strain (14 mm) for heterofloral bee pollen sample 10. The heterofloral samples had highest antibacterial activity 
against S.enterica, C.albicans, K.pneumoniae, E.coli, L.ivanovii, and E. faecalis These pollen extracts presented a 
viable alternative to inhibit foodborne pathogens growth. 

Keywords: bee pollen, disk diffusion, antimicrobial, melissopalynological analysis. 
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Abstract

The aim of the present study was to investigate impact of sugar syrup additions on quality measurements
of honey and to detect adulteration. For that purpose, two different pure blossom honey samples produced
in city of Bingöl, Turkey were adulterated by directly mixing 0%, 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, and 50% of
commercially available glucose-fructose corn syrup and maltose corn syrup. In this regard, physico-
chemical properties of the samples, which their limits set by the Turkish communiqué on honey (2020),
moisture content, free acidity, proline, diastase number, electrical conductivity, HMF, sugar profile
(glucose, fructose, sucrose and maltose), and C4 sugar ratio tests were performed. Individual measurement
of sugar profile and C4 sugar ratio allowed determining adulterations of honeys to certain extend;
however, results obtained from analyses of moisture, free acidity, proline, diastase number, electrical
conductivity, and HMF failed to detect adulteration of honey. Therefore, the experimental test results of
moisture, free acidity, proline, diastase number, electrical conductivity, and HMF were statistically
evaluated in one dataset using Principal Component Analysis which enabled us to detect adulterations at
all syrup adulteration levels (5% - 50%).

Keywords: Adulteration, Honey, Sugar syrups, Physico-chemical properties, PCA

FARKLI ŞEKER ŞURUPLARI İLE HİLELENDİRİLMİŞ BALLARIN FİZİKO-KİMYASAL
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ İLE HİLELERİN TESPİTİ

Özet

Bu çalışmanın amacı, farklı şeker şurupları ilavelerinin balların kalite parametreleri üzerine olan etkisini
incelemek ve hileleri belirlemektir. Bu amaç ile Bingöl ilinde üretilmiş iki farklı hakiki çiçek balı,
piyasada ticari olarak satılan fruktoz-glikoz ve maltoz şeker şurupları ile %0, %5, %10, %20, %30, %40
ve %50 oranlarında hilelendirilmiştir. Bu bağlamda, örneklerin Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğinde (2020)
limitleri belirtilmiş olan nem içeriği, serbest asitlik, prolin, diastaz sayısı, elektrik iletkenliği, HMF, şeker
profili ve C4 şeker oranı analizleri yapılmıştır. Şeker profili ve C4 analizleri ile belirli oranlarda yapılan
hileler tespit edilebilirken, nem içeriği, serbest asitlik, prolin, diastaz sayısı, elektrik iletkenliği ve HMF
analizleri ile hileler tespit edilememiştir. Bu nedenden dolayı, nem içeriği, serbest asitlik, prolin, diastaz
sayısı, elektrik iletkenliği ve HMF testlerine ait değerler Temel Bileşenler Analizine tabi tutularak yapılan
hilelerin %5 - %50 aralığında tespit edilebilmesi sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hile, Çiçek Balı, Şeker Şurubu, Fiziko-kimyasal Özellikler, Temel Bileşenler
Analizi
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Özet 
Apis mellifera L. tarafından üretilen arı poleni, biyolojik ve terapötik özellikleri nedeni ile kullanılan arı 
ürünlerinden biridir. Bu çalışmada, arı polenlerinin botanik orjini ve antimikrobiyal aktivitesi 
değerlendirilmiştir. Bu amaçla, farklı arılıklardan toplanan 12 arı poleninin, melissopalinolojik analiz ile 
botanik kaynağı saptanmış, disk difüzyon metodu ile antimikrobiyal aktivitesi belirlenmiştir. 
Melissopalinolojik analizler sonucunda, iki polen örneğinin monofloral (P1: Helianthus spp., P6: Papaver 
spp.), diğer örneklerin heterofloral olduğu saptanmıştır. Polen örneklerinin 10 farklı gıda patojenine [Gram 
negatif (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica), Gram 
pozitif (Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Listeria ivanovii, Listeria monocytogenes, Staphylococcus 
aureus, ve maya (Candida albicans)] karşı antimikrobiyal aktivitesi değerlendirilmiştir. Polen örneklerinin 
çoğunun gıda patojenlerine karşı etkili olduğu belirlenmiştir. En yüksek inhibisyon alanını (15 mm) S. enterica 
ve C. albicans (14 mm) suşlarına karşı sırasıyla heterofloral olan 5 ve 10 no’lu örnek göstermiştir. Heterofloral 
polen örnekleri S.enterica, C.albicans, K.pneumoniae, E.coli, L.ivanovii, ve E. faecalis suşlarına karşı daha 
fazla antibakteriyel aktiviteye sahiptir. Polen ekstraktlarının, gıda patojenlerinin gelişiminin engellenmesinde 
uygun bir alternatif olarak kullanılabileceği belirlenmiştir.   

Anahtar kelimeler: arı poleni, disk difüzyon, antimikrobiyal, melissopalinolojik analiz 

BEE POLLEN: BOTANICAL ORIGIN AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY 
AGAINST TO FOOD PATHOGENS 

Abstract 

Bee pollen of Apis mellifera L. has been used due to its multiple biological and therapeutic properties. This work 
evaluated the botanical origin and antimicrobial activity of bee pollen from Turkey. Twelve bee pollen samples from 
different beekeepers were examined for their botanical origin by using melissopalynology and their antimicrobial 
resistance by disk diffusion method. In this study, it was determined that two samples were monofloral (Sample 2; 
Helianthus spp., Sample 6; Papaver spp.), others were heterofloral. The antimicrobial resistance of pollen extracts 
were investigated against ten different species of foodborne pathogens including Gram negative (Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica), Gram positive bacteria (Bacillus cereus, 
Enterococcus faecalis, Listeria ivanovii, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, and yeast (Candida 
albicans). Pathogens exhibited different resistances towards all pollen samples. The results showed that majority of 
the pollen samples generally inhibited the food pathogens tested. The most sensitive to the activity of pollen samples 
was the S. enterica strain (the largest inhibition area 15 mm) for heterofloral bee pollen sample 5 and C. albicans 
strain (14 mm) for heterofloral bee pollen sample 10. The heterofloral samples had highest antibacterial activity 
against S.enterica, C.albicans, K.pneumoniae, E.coli, L.ivanovii, and E. faecalis These pollen extracts presented a 
viable alternative to inhibit foodborne pathogens growth. 

Keywords: bee pollen, disk diffusion, antimicrobial, melissopalynological analysis. 

DETECTION OF HONEY ADULTERATION BY INVESTIGATION OF THE PHYSICO-
CHEMICAL PROPERTIES OF HONEY ADULTERATED WITH DIFFERENT SUGAR 
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Abstract

The aim of the present study was to investigate impact of sugar syrup additions on quality measurements
of honey and to detect adulteration. For that purpose, two different pure blossom honey samples produced
in city of Bingöl, Turkey were adulterated by directly mixing 0%, 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, and 50% of
commercially available glucose-fructose corn syrup and maltose corn syrup. In this regard, physico-
chemical properties of the samples, which their limits set by the Turkish communiqué on honey (2020),
moisture content, free acidity, proline, diastase number, electrical conductivity, HMF, sugar profile
(glucose, fructose, sucrose and maltose), and C4 sugar ratio tests were performed. Individual measurement
of sugar profile and C4 sugar ratio allowed determining adulterations of honeys to certain extend;
however, results obtained from analyses of moisture, free acidity, proline, diastase number, electrical
conductivity, and HMF failed to detect adulteration of honey. Therefore, the experimental test results of
moisture, free acidity, proline, diastase number, electrical conductivity, and HMF were statistically
evaluated in one dataset using Principal Component Analysis which enabled us to detect adulterations at
all syrup adulteration levels (5% - 50%).

Keywords: Adulteration, Honey, Sugar syrups, Physico-chemical properties, PCA

FARKLI ŞEKER ŞURUPLARI İLE HİLELENDİRİLMİŞ BALLARIN FİZİKO-KİMYASAL
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ İLE HİLELERİN TESPİTİ

Özet

Bu çalışmanın amacı, farklı şeker şurupları ilavelerinin balların kalite parametreleri üzerine olan etkisini
incelemek ve hileleri belirlemektir. Bu amaç ile Bingöl ilinde üretilmiş iki farklı hakiki çiçek balı,
piyasada ticari olarak satılan fruktoz-glikoz ve maltoz şeker şurupları ile %0, %5, %10, %20, %30, %40
ve %50 oranlarında hilelendirilmiştir. Bu bağlamda, örneklerin Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğinde (2020)
limitleri belirtilmiş olan nem içeriği, serbest asitlik, prolin, diastaz sayısı, elektrik iletkenliği, HMF, şeker
profili ve C4 şeker oranı analizleri yapılmıştır. Şeker profili ve C4 analizleri ile belirli oranlarda yapılan
hileler tespit edilebilirken, nem içeriği, serbest asitlik, prolin, diastaz sayısı, elektrik iletkenliği ve HMF
analizleri ile hileler tespit edilememiştir. Bu nedenden dolayı, nem içeriği, serbest asitlik, prolin, diastaz
sayısı, elektrik iletkenliği ve HMF testlerine ait değerler Temel Bileşenler Analizine tabi tutularak yapılan
hilelerin %5 - %50 aralığında tespit edilebilmesi sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hile, Çiçek Balı, Şeker Şurubu, Fiziko-kimyasal Özellikler, Temel Bileşenler
Analizi
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Özet
Apis mellifera L. tarafından üretilen arı poleni, biyolojik ve terapötik özellikleri nedeni ile kullanılan arı
ürünlerinden biridir. Bu çalışmada, arı polenlerinin botanik orjini ve antimikrobiyal aktivitesi
değerlendirilmiştir. Bu amaçla, farklı arılıklardan toplanan 12 arı poleninin, melissopalinolojik analiz ile
botanik kaynağı saptanmış, disk difüzyon metodu ile antimikrobiyal aktivitesi belirlenmiştir.
Melissopalinolojik analizler sonucunda, iki polen örneğinin monofloral (P1: Helianthus spp., P6: Papaver
spp.), diğer örneklerin heterofloral olduğu saptanmıştır. Polen örneklerinin 10 farklı gıda patojenine [Gram
negatif (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica), Gram
pozitif (Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Listeria ivanovii, Listeria monocytogenes, Staphylococcus
aureus, ve maya (Candida albicans)] karşı antimikrobiyal aktivitesi değerlendirilmiştir. Polen örneklerinin
çoğunun gıda patojenlerine karşı etkili olduğu belirlenmiştir. En yüksek inhibisyon alanını (15 mm) S. enterica
ve C. albicans (14 mm) suşlarına karşı sırasıyla heterofloral olan 5 ve 10 no’lu örnek göstermiştir. Heterofloral
polen örnekleri S.enterica, C.albicans, K.pneumoniae, E.coli, L.ivanovii, ve E. faecalis suşlarına karşı daha
fazla antibakteriyel aktiviteye sahiptir. Polen ekstraktlarının, gıda patojenlerinin gelişiminin engellenmesinde
uygun bir alternatif olarak kullanılabileceği belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: arı poleni, disk difüzyon, antimikrobiyal, melissopalinolojik analiz

BEE POLLEN: BOTANICAL ORIGIN AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY 
AGAINST TO FOOD PATHOGENS

Abstract

Bee pollen of Apis mellifera L. has been used due to its multiple biological and therapeutic properties. This work
evaluated the botanical origin and antimicrobial activity of bee pollen from Turkey. Twelve bee pollen samples from
different beekeepers were examined for their botanical origin by using melissopalynology and their antimicrobial
resistance by disk diffusion method. In this study, it was determined that two samples were monofloral (Sample 2;
Helianthus spp., Sample 6; Papaver spp.), others were heterofloral. The antimicrobial resistance of pollen extracts
were investigated against ten different species of foodborne pathogens including Gram negative (Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica), Gram positive bacteria (Bacillus cereus, 
Enterococcus faecalis, Listeria ivanovii, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, and yeast (Candida
albicans). Pathogens exhibited different resistances towards all pollen samples. The results showed that majority of
the pollen samples generally inhibited the food pathogens tested. The most sensitive to the activity of pollen samples
was the S. enterica strain (the largest inhibition area 15 mm) for heterofloral bee pollen sample 5 and C. albicans
strain (14 mm) for heterofloral bee pollen sample 10. The heterofloral samples had highest antibacterial activity
against S.enterica, C.albicans, K.pneumoniae, E.coli, L.ivanovii, and E. faecalis These pollen extracts presented a
viable alternative to inhibit foodborne pathogens growth.

Keywords: bee pollen, disk diffusion, antimicrobial, melissopalynological analysis.

DETECTION OF HONEY ADULTERATION BY INVESTIGATION OF THE PHYSICO-
CHEMICAL PROPERTIES OF HONEY ADULTERATED WITH DIFFERENT SUGAR 
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Abstract 

The aim of the present study was to investigate impact of sugar syrup additions on quality measurements 
of honey and to detect adulteration. For that purpose, two different pure blossom honey samples produced 
in city of Bingöl, Turkey were adulterated by directly mixing 0%, 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, and 50% of 
commercially available glucose-fructose corn syrup and maltose corn syrup.  In this regard, physico-
chemical properties of the samples, which their limits set  by the Turkish communiqué on honey (2020),  
moisture content, free acidity, proline, diastase number, electrical conductivity, HMF, sugar profile 
(glucose, fructose, sucrose and maltose), and C4 sugar ratio tests were performed. Individual measurement 
of sugar profile and C4 sugar ratio allowed determining adulterations of honeys to certain extend; 
however, results obtained from analyses of moisture, free acidity, proline, diastase number, electrical 
conductivity, and HMF failed to detect adulteration of honey. Therefore, the experimental test results of 
moisture, free acidity, proline, diastase number, electrical conductivity, and HMF were statistically 
evaluated in one dataset using Principal Component Analysis which enabled us to detect adulterations at 
all syrup adulteration levels (5% - 50%). 

Keywords: Adulteration, Honey, Sugar syrups, Physico-chemical properties, PCA 

FARKLI ŞEKER ŞURUPLARI İLE HİLELENDİRİLMİŞ BALLARIN FİZİKO-KİMYASAL 
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ İLE HİLELERİN TESPİTİ 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, farklı şeker şurupları ilavelerinin balların kalite parametreleri üzerine olan etkisini 
incelemek ve hileleri belirlemektir. Bu amaç ile Bingöl ilinde üretilmiş iki farklı hakiki çiçek balı, 
piyasada ticari olarak satılan fruktoz-glikoz ve maltoz şeker şurupları ile %0, %5, %10, %20, %30, %40 
ve %50 oranlarında hilelendirilmiştir. Bu bağlamda, örneklerin Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğinde (2020) 
limitleri belirtilmiş olan nem içeriği, serbest asitlik, prolin, diastaz sayısı, elektrik iletkenliği, HMF, şeker 
profili ve C4 şeker oranı analizleri yapılmıştır. Şeker profili ve C4 analizleri ile belirli oranlarda yapılan 
hileler tespit edilebilirken, nem içeriği, serbest asitlik, prolin, diastaz sayısı, elektrik iletkenliği ve HMF 
analizleri ile hileler tespit edilememiştir. Bu nedenden dolayı, nem içeriği, serbest asitlik, prolin, diastaz 
sayısı, elektrik iletkenliği ve HMF testlerine ait değerler Temel Bileşenler Analizine tabi tutularak yapılan 
hilelerin %5 - %50 aralığında tespit edilebilmesi sağlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Hile, Çiçek Balı, Şeker Şurubu, Fiziko-kimyasal Özellikler, Temel Bileşenler 
Analizi   
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Özet 

Bu çalışmada Bingöl ilindeki sekiz bölgeden (Merkez, Solhan, Genç, Karlıova, Yayladere, Kiğı, Adaklı, 
Yedisu) arıcılarla yüz yüze anket yöntemi ile görüşülmüş, literatür taraması yapılmış ve katılımcıların 
hijyen başta olmak üzere arılıklarda iş sağlığı ve güvenliği açısından en çok karşılaştıkları fiziksel, 
kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal tehlike ve riskler tespit edilmiştir. Çalışma sonucu 
arıcıların kovan taşıması sonucu sırt-bel ağrısı yaşaması, körük yakması sonucu yangın çıkması ve 
bilinçsiz ilaçlama sonucu zehirlenme meydana gelmesi vb. riskler belirlenmiştir. Bu tür risklerin önüne 
geçmek için arıcıların her şeyden önce iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alarak bu konuda bilinçlendirilmesi 
gerektiği sonucuna varılmıştır. Anket sonucu ve literatür taraması ile tehlike ve riskler tespit edildikten 
sonra arılıklarda daha hijyenik ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması için bazı tavsiyeler 
sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, arıcılık, arılık, hijyen 

HYGIENE, HAZARDS AND RISKS IN BEEKEEPING 

Abstract 

In this study, a face-to-face survey is implemented in eight districts (City Center, Solhan, Genç, Karlıova, 
Yayladere, Kiğı, Adaklı, Yedisu) in Bingol City with beekeepers and the literature is reviewed to identify 
the most common physical, chemical, biological, ergonomic, and psychosocial hazards and risks regarding 
occupational health and safety including hygiene in bee yards. As a result of the study, some risks are 
identified as beekeepers experience back pain as a result of carrying hives, fire as a result of burning bee 
hive smokers, poisoning as a result of unconscious spraying etc. It has been concluded that in order to 
prevent such risks, first of all, beekeepers should be educated on occupational health and safety to raise 
awareness about this issue. After identifying hazards and risks with the survey and literature review some 
recommendations are presented in order to create a safe workplace. 

Keywords: Occupational health and safety, apiculture, bee yard, hygiene 

Teşekkür: Bu çalışma Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BÜBAP) 
tarafından desteklenmiştir (Proje No: BAP-SBF.2020.00.003) 
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Özet

Su ürünleri sektörü, son 50 yıldır hızlı bir gelişme göstermiştir. Bu sektörün, uluslararası ticaretteki payı
değerlendirildiğinde, küresel ekonomide itici güç olduğu anlaşılmıştır. Balık ve balık ürünleri ihracatı
birçok ülkenin ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. Yıllar itibarıyla dünyadaki toplam su ürünleri
üretimine bakıldığında, aşırı avlanma ve kirlilik nedeniyle avlanan su ürünleri türlerinde ve miktarında
ciddi azalma yaşanmaktadır. Su ürünleri avcılık miktarının nüfus artış hızına oranla yatay bir seyir izlediği
görülmektedir. Buna karşın su ürünleri yetiştiriciliği yıllar içinde yükselen bir ivme kazanmıştır. Su
ürünleri arzında zamanla avcılığın yerini su ürünleri yetiştiriciliğine bırakacağı düşünülmektedir. Su
ürünleri yetiştiriciliğinde sağlıklı ürünler elde etmek için birçok farklı yaklaşım denenmektedir. Bu
yaklaşımlardan biri de bazı arı ürünlerinin su ürünleri sektöründe kullanılmasıdır. Doğal beslenmenin
yaygınlaşması, son yıllarda arı ürünlerinin popüleritesini artırmıştır. Arı ürünlerinin gıda, tarım ve
hayvancılıkta kullanımı ile ilgili dünyada birçok çalışma yapılmıştır. Arı ürünleri; üretim, işleme,
pazarlama ve kullanımdaki güvenilirliği sadece beslenme açısından değil, yıllardır devam eden apiterapi
uygulamaları açısından da oldukça önemlidir. Arı ürünlerinin su ürünleri sağlığı alanında tanınması,
üretilmesi, işlenmesi ve kullanılması önem arz etmektedir. Su ürünleri sağlığına yönelik olarak arı
ürünleri; sahip olduğu antioksidan, antifungal ve antimikrobiyal etki nedeniyle son yıllarda 
kullanılmaktadır. Bazı arı ürünleri (arı sütü, erkek arı larva özü, propolis, arı zehiri, polen ve bal gibi)
ekonomik öneme sahip balık türlerinin üremesi, büyüme performansı, üreme kapasitesi ve bağışıklık
sistemi üzerinde etkilidir. Arılar tarafından salgılanan veya üretilen bu ürünler, kas içi uygulama veya
doğrudan suya ilave edilerek kullanılabilen doğal maddelerdir. Bu çalışmada, su ürünleri yetiştiriciliğinde
bazı arı ürünlerinin kullanımına yönelik olarak genel bir bakış açısı sunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Su ürünleri sektörü, Arı ürünleri

USE OF SOME BEE PRODUCTS IN AQUACULTURE SECTOR
Abstract

The aquaculture sector has developed rapidly in the last 50 years. When the share of this sector in
international trade is evaluated, it is understood that it is the driving force in the global economy. The
export of fish and fish products has an important place in the economy of many countries. Looking at the
total aquaculture production in the world by years, there is a serious decrease in the species and amount of
fisheries caught due to overfishing and pollution. It is observed that the amount of fisheries hunting
follows a horizontal course compared to the population growth rate. On the other hand, aquaculture has
gained an increasing momentum over the years. It is thought that over time, hunting will be replaced by
aquaculture in the aquaculture supply. Many different approaches are being tried to obtain healthy
products in aquaculture. One of these approaches is the use of some bee products in the aquaculture sector.
The spread of natural nutrition has increased the popularity of bee products in recent years. Many studies
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Özet 

Bu çalışmada Bingöl ilindeki sekiz bölgeden (Merkez, Solhan, Genç, Karlıova, Yayladere, Kiğı, Adaklı, 
Yedisu) arıcılarla yüz yüze anket yöntemi ile görüşülmüş, literatür taraması yapılmış ve katılımcıların 
hijyen başta olmak üzere arılıklarda iş sağlığı ve güvenliği açısından en çok karşılaştıkları fiziksel, 
kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal tehlike ve riskler tespit edilmiştir. Çalışma sonucu 
arıcıların kovan taşıması sonucu sırt-bel ağrısı yaşaması, körük yakması sonucu yangın çıkması ve 
bilinçsiz ilaçlama sonucu zehirlenme meydana gelmesi vb. riskler belirlenmiştir. Bu tür risklerin önüne 
geçmek için arıcıların her şeyden önce iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alarak bu konuda bilinçlendirilmesi 
gerektiği sonucuna varılmıştır. Anket sonucu ve literatür taraması ile tehlike ve riskler tespit edildikten 
sonra arılıklarda daha hijyenik ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması için bazı tavsiyeler 
sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, arıcılık, arılık, hijyen 

HYGIENE, HAZARDS AND RISKS IN BEEKEEPING 

Abstract 

In this study, a face-to-face survey is implemented in eight districts (City Center, Solhan, Genç, Karlıova, 
Yayladere, Kiğı, Adaklı, Yedisu) in Bingol City with beekeepers and the literature is reviewed to identify 
the most common physical, chemical, biological, ergonomic, and psychosocial hazards and risks regarding 
occupational health and safety including hygiene in bee yards. As a result of the study, some risks are 
identified as beekeepers experience back pain as a result of carrying hives, fire as a result of burning bee 
hive smokers, poisoning as a result of unconscious spraying etc. It has been concluded that in order to 
prevent such risks, first of all, beekeepers should be educated on occupational health and safety to raise 
awareness about this issue. After identifying hazards and risks with the survey and literature review some 
recommendations are presented in order to create a safe workplace. 

Keywords: Occupational health and safety, apiculture, bee yard, hygiene 
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Özet

Su ürünleri sektörü, son 50 yıldır hızlı bir gelişme göstermiştir. Bu sektörün, uluslararası ticaretteki payı
değerlendirildiğinde, küresel ekonomide itici güç olduğu anlaşılmıştır. Balık ve balık ürünleri ihracatı
birçok ülkenin ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. Yıllar itibarıyla dünyadaki toplam su ürünleri
üretimine bakıldığında, aşırı avlanma ve kirlilik nedeniyle avlanan su ürünleri türlerinde ve miktarında
ciddi azalma yaşanmaktadır. Su ürünleri avcılık miktarının nüfus artış hızına oranla yatay bir seyir izlediği
görülmektedir. Buna karşın su ürünleri yetiştiriciliği yıllar içinde yükselen bir ivme kazanmıştır. Su
ürünleri arzında zamanla avcılığın yerini su ürünleri yetiştiriciliğine bırakacağı düşünülmektedir. Su
ürünleri yetiştiriciliğinde sağlıklı ürünler elde etmek için birçok farklı yaklaşım denenmektedir. Bu
yaklaşımlardan biri de bazı arı ürünlerinin su ürünleri sektöründe kullanılmasıdır. Doğal beslenmenin
yaygınlaşması, son yıllarda arı ürünlerinin popüleritesini artırmıştır. Arı ürünlerinin gıda, tarım ve
hayvancılıkta kullanımı ile ilgili dünyada birçok çalışma yapılmıştır. Arı ürünleri; üretim, işleme,
pazarlama ve kullanımdaki güvenilirliği sadece beslenme açısından değil, yıllardır devam eden apiterapi
uygulamaları açısından da oldukça önemlidir. Arı ürünlerinin su ürünleri sağlığı alanında tanınması,
üretilmesi, işlenmesi ve kullanılması önem arz etmektedir. Su ürünleri sağlığına yönelik olarak arı
ürünleri; sahip olduğu antioksidan, antifungal ve antimikrobiyal etki nedeniyle son yıllarda 
kullanılmaktadır. Bazı arı ürünleri (arı sütü, erkek arı larva özü, propolis, arı zehiri, polen ve bal gibi)
ekonomik öneme sahip balık türlerinin üremesi, büyüme performansı, üreme kapasitesi ve bağışıklık
sistemi üzerinde etkilidir. Arılar tarafından salgılanan veya üretilen bu ürünler, kas içi uygulama veya
doğrudan suya ilave edilerek kullanılabilen doğal maddelerdir. Bu çalışmada, su ürünleri yetiştiriciliğinde
bazı arı ürünlerinin kullanımına yönelik olarak genel bir bakış açısı sunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Su ürünleri sektörü, Arı ürünleri

USE OF SOME BEE PRODUCTS IN AQUACULTURE SECTOR
Abstract

The aquaculture sector has developed rapidly in the last 50 years. When the share of this sector in
international trade is evaluated, it is understood that it is the driving force in the global economy. The
export of fish and fish products has an important place in the economy of many countries. Looking at the
total aquaculture production in the world by years, there is a serious decrease in the species and amount of
fisheries caught due to overfishing and pollution. It is observed that the amount of fisheries hunting
follows a horizontal course compared to the population growth rate. On the other hand, aquaculture has
gained an increasing momentum over the years. It is thought that over time, hunting will be replaced by
aquaculture in the aquaculture supply. Many different approaches are being tried to obtain healthy
products in aquaculture. One of these approaches is the use of some bee products in the aquaculture sector.
The spread of natural nutrition has increased the popularity of bee products in recent years. Many studies
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Özet

Bu çalışmada Bingöl ilindeki sekiz bölgeden (Merkez, Solhan, Genç, Karlıova, Yayladere, Kiğı, Adaklı,
Yedisu) arıcılarla yüz yüze anket yöntemi ile görüşülmüş, literatür taraması yapılmış ve katılımcıların
hijyen başta olmak üzere arılıklarda iş sağlığı ve güvenliği açısından en çok karşılaştıkları fiziksel,
kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal tehlike ve riskler tespit edilmiştir. Çalışma sonucu
arıcıların kovan taşıması sonucu sırt-bel ağrısı yaşaması, körük yakması sonucu yangın çıkması ve
bilinçsiz ilaçlama sonucu zehirlenme meydana gelmesi vb. riskler belirlenmiştir. Bu tür risklerin önüne
geçmek için arıcıların her şeyden önce iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alarak bu konuda bilinçlendirilmesi
gerektiği sonucuna varılmıştır. Anket sonucu ve literatür taraması ile tehlike ve riskler tespit edildikten
sonra arılıklarda daha hijyenik ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması için bazı tavsiyeler
sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, arıcılık, arılık, hijyen

HYGIENE, HAZARDS AND RISKS IN BEEKEEPING

Abstract

In this study, a face-to-face survey is implemented in eight districts (City Center, Solhan, Genç, Karlıova,
Yayladere, Kiğı, Adaklı, Yedisu) in Bingol City with beekeepers and the literature is reviewed to identify
the most common physical, chemical, biological, ergonomic, and psychosocial hazards and risks regarding
occupational health and safety including hygiene in bee yards. As a result of the study, some risks are
identified as beekeepers experience back pain as a result of carrying hives, fire as a result of burning bee
hive smokers, poisoning as a result of unconscious spraying etc. It has been concluded that in order to
prevent such risks, first of all, beekeepers should be educated on occupational health and safety to raise
awareness about this issue. After identifying hazards and risks with the survey and literature review some
recommendations are presented in order to create a safe workplace.

Keywords: Occupational health and safety, apiculture, bee yard, hygiene
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Özet 

Su ürünleri sektörü, son 50 yıldır hızlı bir gelişme göstermiştir. Bu sektörün, uluslararası ticaretteki payı 
değerlendirildiğinde, küresel ekonomide itici güç olduğu anlaşılmıştır. Balık ve balık ürünleri ihracatı 
birçok ülkenin ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. Yıllar itibarıyla dünyadaki toplam su ürünleri 
üretimine bakıldığında, aşırı avlanma ve kirlilik nedeniyle avlanan su ürünleri türlerinde ve miktarında 
ciddi azalma yaşanmaktadır. Su ürünleri avcılık miktarının nüfus artış hızına oranla yatay bir seyir izlediği 
görülmektedir. Buna karşın su ürünleri yetiştiriciliği yıllar içinde yükselen bir ivme kazanmıştır. Su 
ürünleri arzında zamanla avcılığın yerini su ürünleri yetiştiriciliğine bırakacağı düşünülmektedir. Su 
ürünleri yetiştiriciliğinde sağlıklı ürünler elde etmek için birçok farklı yaklaşım denenmektedir. Bu 
yaklaşımlardan biri de bazı arı ürünlerinin su ürünleri sektöründe kullanılmasıdır. Doğal beslenmenin 
yaygınlaşması, son yıllarda arı ürünlerinin popüleritesini artırmıştır. Arı ürünlerinin gıda, tarım ve 
hayvancılıkta kullanımı ile ilgili dünyada birçok çalışma yapılmıştır. Arı ürünleri; üretim, işleme, 
pazarlama ve kullanımdaki güvenilirliği sadece beslenme açısından değil, yıllardır devam eden apiterapi 
uygulamaları açısından da oldukça önemlidir. Arı ürünlerinin su ürünleri sağlığı alanında tanınması, 
üretilmesi, işlenmesi ve kullanılması önem arz etmektedir. Su ürünleri sağlığına yönelik olarak arı 
ürünleri; sahip olduğu antioksidan, antifungal ve antimikrobiyal etki nedeniyle son yıllarda 
kullanılmaktadır. Bazı arı ürünleri (arı sütü, erkek arı larva özü, propolis, arı zehiri, polen ve bal gibi) 
ekonomik öneme sahip balık türlerinin üremesi, büyüme performansı, üreme kapasitesi ve bağışıklık 
sistemi üzerinde etkilidir. Arılar tarafından salgılanan veya üretilen bu ürünler, kas içi uygulama veya 
doğrudan suya ilave edilerek kullanılabilen doğal maddelerdir. Bu çalışmada, su ürünleri yetiştiriciliğinde 
bazı arı ürünlerinin kullanımına yönelik olarak genel bir bakış açısı sunulmaya çalışılmıştır.  
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USE OF SOME BEE PRODUCTS IN AQUACULTURE SECTOR 
Abstract 

The aquaculture sector has developed rapidly in the last 50 years. When the share of this sector in 
international trade is evaluated, it is understood that it is the driving force in the global economy. The 
export of fish and fish products has an important place in the economy of many countries. Looking at the 
total aquaculture production in the world by years, there is a serious decrease in the species and amount of 
fisheries caught due to overfishing and pollution. It is observed that the amount of fisheries hunting 
follows a horizontal course compared to the population growth rate. On the other hand, aquaculture has 
gained an increasing momentum over the years. It is thought that over time, hunting will be replaced by 
aquaculture in the aquaculture supply. Many different approaches are being tried to obtain healthy 
products in aquaculture. One of these approaches is the use of some bee products in the aquaculture sector. 
The spread of natural nutrition has increased the popularity of bee products in recent years. Many studies 
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have been conducted in the world on the use of bee products in food, agriculture and animal husbandry. 
Bee products; its reliability in production, processing, marketing and use is very important not only in 
terms of nutrition, but also in terms of apitherapy applications that have been going on for years. It is 
important to recognize, produce, process and use bee products in the field of aquaculture health. Bee 
products for aquaculture health; it has been used in recent years due to its antioxidant, antifungal and 
antimicrobial effects. Some bee products (such as royal jelly, drone larvae extract, propolis, bee venom, 
pollen and honey) are effective on the reproduction, growth performance, reproductive capacity and 
immune system of economically important fish species. These products, secreted or produced by bees, are 
natural substances that can be used for intramuscular administration or by adding them directly to water. 
In this study, it has been tried to present a general perspective on the use of some bee products in 
aquaculture. 

Keywords: Aquaculture industry, Bee products 
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Özet

Bu çalışmada Bingöl bölgesinden taze olarak toplanmış polenlerin bakır yüzeyinde SAM filmleri
oluşturulmuş (P-SAM) ve yakıt pillerinde anot olarak kullanılabilirliği incelenmiştir. Polen çok sayıda
protein gibi aktif merkez bulunduran kimyasallar içermesi ve böylelikle metal yüzeyinde kaliteli filmler
oluşturarak metanol yükseltgenmesini katalizlemesi beklendiğinden seçilmiştir. Polenin bu amaçla
kullanılması daha önce rapor edilmemiş olup bu çalışmada ilk defa sunulmaktadır. P-SAM filmler sabit 
konsantrasyonda ve zamanda çözücü olarak suyun kullanılması ile hazırlanmıştır. P-SAM filmlerin
metanol elektro-oksidasyonuna katalitik etkileri elektrokimyasal teknikler ile belirlenmiştir. Filmlerin
yüzeydeki yapıları değişik yüzey karakterizasyon teknikleri ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular bakır
yüzeyinde ince bir P-SAM filminin oluşturulması methanol elektrooksidasyon potansiyelini azalttığını ve
reaksiyonu katalizlediği belirlenmiştir. Kaplanmamış bakır ile kıyaslandığında Cu/P-SAM elektrotta
metanol oksidasyon potansiyeli yaklaşık 0.5 V’tan 0.4 V dolayına düşmüştür. Modifiye edilmiş yüzeye
metanol oksidasyonu pik akım yoğunluğu ise 21.67 mA cm2’den 32.47 mA cm2 ye yükselmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yakıt Pili, Bingöl Poleni, Kendi Kendine Biriken Tek Tabakalı İnce Filmler

FABRICATION OF SELF-ASSEMBLED MONOLAYER THIN FILMS OF BİNGÖL POLLEN
ON COPPER SURFACE AND THEİR ELECTRODE PERFORMANCE IN FUEL CELLS

Abstract

In this study, SAM films of freshly collected pollen from Bingöl region (P-SAM) were fabricated on a
copper surface and their application as anode in fuel cells was investigated. The pollen was chosen
because this natural compound contains chemicals that bring active centers such as many proteins and thus
to catalyze methanol oxidation by forming quality films on the metal surface. The use of pollen for this
purpose has not been reported before and is presented for the first time in this study. P-SAM films were
prepared using water as solvent at a constant concentration and film formation time. The catalytic effects
of P-SAM films on methanol electro-oxidation were determined by electrochemical techniques. The
surface structures of the films were investigated by different surface characterization techniques. The
findings revealed that the formation of a thin P-SAM film on the copper surface reduces the methanol
electrooxidation potential and catalyzes this reaction. Compared to uncoated copper, the methanol
oxidation potential in the Cu/P-SAM electrode decreased from 0.5 V to 0.4 V. The peak current density of
methanol oxidation increased from 21.67 mA cm2 to 32.47 mA cm2 at the modified surface

Keywords: Fuel Cell, Bingol Pollen, Self-assembled Monolayer Thin Films
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have been conducted in the world on the use of bee products in food, agriculture and animal husbandry. 
Bee products; its reliability in production, processing, marketing and use is very important not only in 
terms of nutrition, but also in terms of apitherapy applications that have been going on for years. It is 
important to recognize, produce, process and use bee products in the field of aquaculture health. Bee 
products for aquaculture health; it has been used in recent years due to its antioxidant, antifungal and 
antimicrobial effects. Some bee products (such as royal jelly, drone larvae extract, propolis, bee venom, 
pollen and honey) are effective on the reproduction, growth performance, reproductive capacity and 
immune system of economically important fish species. These products, secreted or produced by bees, are 
natural substances that can be used for intramuscular administration or by adding them directly to water. 
In this study, it has been tried to present a general perspective on the use of some bee products in 
aquaculture. 
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Özet

Bu çalışmada Bingöl bölgesinden taze olarak toplanmış polenlerin bakır yüzeyinde SAM filmleri
oluşturulmuş (P-SAM) ve yakıt pillerinde anot olarak kullanılabilirliği incelenmiştir. Polen çok sayıda
protein gibi aktif merkez bulunduran kimyasallar içermesi ve böylelikle metal yüzeyinde kaliteli filmler
oluşturarak metanol yükseltgenmesini katalizlemesi beklendiğinden seçilmiştir. Polenin bu amaçla
kullanılması daha önce rapor edilmemiş olup bu çalışmada ilk defa sunulmaktadır. P-SAM filmler sabit 
konsantrasyonda ve zamanda çözücü olarak suyun kullanılması ile hazırlanmıştır. P-SAM filmlerin
metanol elektro-oksidasyonuna katalitik etkileri elektrokimyasal teknikler ile belirlenmiştir. Filmlerin
yüzeydeki yapıları değişik yüzey karakterizasyon teknikleri ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular bakır
yüzeyinde ince bir P-SAM filminin oluşturulması methanol elektrooksidasyon potansiyelini azalttığını ve
reaksiyonu katalizlediği belirlenmiştir. Kaplanmamış bakır ile kıyaslandığında Cu/P-SAM elektrotta
metanol oksidasyon potansiyeli yaklaşık 0.5 V’tan 0.4 V dolayına düşmüştür. Modifiye edilmiş yüzeye
metanol oksidasyonu pik akım yoğunluğu ise 21.67 mA cm2’den 32.47 mA cm2 ye yükselmiştir.
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FABRICATION OF SELF-ASSEMBLED MONOLAYER THIN FILMS OF BİNGÖL POLLEN
ON COPPER SURFACE AND THEİR ELECTRODE PERFORMANCE IN FUEL CELLS

Abstract

In this study, SAM films of freshly collected pollen from Bingöl region (P-SAM) were fabricated on a
copper surface and their application as anode in fuel cells was investigated. The pollen was chosen
because this natural compound contains chemicals that bring active centers such as many proteins and thus
to catalyze methanol oxidation by forming quality films on the metal surface. The use of pollen for this
purpose has not been reported before and is presented for the first time in this study. P-SAM films were
prepared using water as solvent at a constant concentration and film formation time. The catalytic effects
of P-SAM films on methanol electro-oxidation were determined by electrochemical techniques. The
surface structures of the films were investigated by different surface characterization techniques. The
findings revealed that the formation of a thin P-SAM film on the copper surface reduces the methanol
electrooxidation potential and catalyzes this reaction. Compared to uncoated copper, the methanol
oxidation potential in the Cu/P-SAM electrode decreased from 0.5 V to 0.4 V. The peak current density of
methanol oxidation increased from 21.67 mA cm2 to 32.47 mA cm2 at the modified surface
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have been conducted in the world on the use of bee products in food, agriculture and animal husbandry.
Bee products; its reliability in production, processing, marketing and use is very important not only in
terms of nutrition, but also in terms of apitherapy applications that have been going on for years. It is
important to recognize, produce, process and use bee products in the field of aquaculture health. Bee
products for aquaculture health; it has been used in recent years due to its antioxidant, antifungal and
antimicrobial effects. Some bee products (such as royal jelly, drone larvae extract, propolis, bee venom,
pollen and honey) are effective on the reproduction, growth performance, reproductive capacity and
immune system of economically important fish species. These products, secreted or produced by bees, are
natural substances that can be used for intramuscular administration or by adding them directly to water.
In this study, it has been tried to present a general perspective on the use of some bee products in
aquaculture.
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Özet 

Bu çalışmada Bingöl bölgesinden taze olarak toplanmış polenlerin bakır yüzeyinde SAM filmleri 
oluşturulmuş (P-SAM) ve yakıt pillerinde anot olarak kullanılabilirliği incelenmiştir. Polen çok sayıda 
protein gibi aktif merkez bulunduran kimyasallar içermesi ve böylelikle metal yüzeyinde kaliteli filmler 
oluşturarak metanol yükseltgenmesini katalizlemesi beklendiğinden seçilmiştir. Polenin bu amaçla 
kullanılması daha önce rapor edilmemiş olup bu çalışmada ilk defa sunulmaktadır. P-SAM filmler sabit 
konsantrasyonda ve zamanda çözücü olarak suyun kullanılması ile hazırlanmıştır. P-SAM filmlerin 
metanol elektro-oksidasyonuna katalitik etkileri elektrokimyasal teknikler ile belirlenmiştir. Filmlerin 
yüzeydeki yapıları değişik yüzey karakterizasyon teknikleri ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular bakır 
yüzeyinde ince bir P-SAM filminin oluşturulması methanol elektrooksidasyon potansiyelini azalttığını ve 
reaksiyonu katalizlediği belirlenmiştir. Kaplanmamış bakır ile kıyaslandığında Cu/P-SAM elektrotta 
metanol oksidasyon potansiyeli yaklaşık 0.5 V’tan 0.4 V dolayına düşmüştür. Modifiye edilmiş yüzeye 
metanol oksidasyonu pik akım yoğunluğu ise 21.67 mA cm2’den 32.47 mA cm2 ye yükselmiştir. 
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FABRICATION OF SELF-ASSEMBLED MONOLAYER THIN FILMS OF BİNGÖL POLLEN 
ON COPPER SURFACE AND THEİR ELECTRODE PERFORMANCE IN FUEL CELLS 

Abstract 

In this study, SAM films of freshly collected pollen from Bingöl region (P-SAM) were fabricated on a 
copper surface and their application as anode in fuel cells was investigated. The pollen was chosen 
because this natural compound contains chemicals that bring active centers such as many proteins and thus 
to catalyze methanol oxidation by forming quality films on the metal surface. The use of pollen for this 
purpose has not been reported before and is presented for the first time in this study. P-SAM films were 
prepared using water as solvent at a constant concentration and film formation time. The catalytic effects 
of P-SAM films on methanol electro-oxidation were determined by electrochemical techniques. The 
surface structures of the films were investigated by different surface characterization techniques. The 
findings revealed that the formation of a thin P-SAM film on the copper surface reduces the methanol 
electrooxidation potential and catalyzes this reaction. Compared to uncoated copper, the methanol 
oxidation potential in the Cu/P-SAM electrode decreased from 0.5 V to 0.4 V. The peak current density of 
methanol oxidation increased from 21.67 mA cm2 to 32.47 mA cm2 at the modified surface 
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Abstract 

Consumers' growing interest in foods with health benefits has led to the development of antioxidant-rich 
foods that are high in nutrients. Bee products including bee bread and honey are rich in biologically active 
compounds. The rich phenolic compounds and the nutritional value of honey and bee bread provide 
innovative food and drink product developments for the health benefit of the consumers. This study aimed 
to develop a value-added antioxidant-rich cold drink based on bee bread extract and honey. Cold drink 
(CD) formulations with water and mineral water were formed based on honey and bee bread extract 
(BBE). The cupric ion-reducing antioxidant capacity (CUPRAC) method was used to determine the 
antioxidant activity and the Folin-Ciocalteu method was carried out to evaluate the total phenolic 
compounds of formulated cold drinks. The increasing concentration of bee bread extract in both water and 
mineral-water-containing samples increased the antioxidant activity and total phenol activity. The highest 
antioxidant activity (16.28±0.25 TE/g sample) and total phenol content (1.24±0.10 mg GAE/g 
sample) were found in CD formulations prepared with water containing 1200 mg BBE. In this 
research, bee bread and honey-based cold drink have been performed for the first time. The result of this 
study proved that bee bread extract has a good potential to develop antioxidant-rich innovative food and 
cold drink formulations.

Keywords: Antioxidant activity, Bee bread, Honey, Cold drink 

SOĞUK İÇECEKLERDE YENİ KONSEPT: ARI ÜRÜNLERİ İÇERİKLİ 
ANTİOKSİDANCA ZENGİN SOĞUK İÇECEK 

Özet 

Tüketicilerin sağlık açısından faydaları olan gıdalara artan ilgisi, besin değeri yüksek, antioksidan 
bakımından zengin gıdaların geliştirilmesine yol açmıştır. Arı ekmeği ve bal biyolojik olarak aktif 
bileşikler açısından zengin arı ürünleridir. Bal ve arı ekmeğinin zengin fenolik bileşikleri ve besin değeri 
sağlık yararı açısından üreticilerin yenilikçi yiyecek ve içecek ürünlerini geliştirmelerine olanak 
sağlamaktadır. Bu çalışma, arı ekmeği ekstraktı (AEE) ve bal içeren, katma değeri yüksek, antioksidan 
bakımından zengin soğuk bir içecek (Sİ) geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu çalışma kapsamında, temel 
bileşenleri bal ve arı ekmeği ekstraktı olan su ve maden suyu içeren, soğuk içecek formülasyonları 
geliştirilmiştir. Geliştirilen soğuk içecek formülasyonlarında antioksidan aktiviteyi belirlemek için 
bakır(II) iyonu indirgeyici antioksidan kapasite (CUPRAC) yöntemi ve toplam fenolik içeriğini 
değerlendirmede Folin-Ciocalteu yöntemi kullanılmıştır. Arı ekmeği ekstraktının artan konsantrasyonu, 

hem su hem de maden suyu içeren örneklerde, antioksidan aktiviteyi ve toplam fenol içeriğini arttırdığı
belirlenmiştir. En yüksek antioksidan aktivite (16.28±0.25 TE/g örnek) ve toplam fenol içeriği 
(1.24±0.10 mg GAE/g örnek) 1200 mg AEE içeren su ile hazırlanan soğuk içeçek
formülasyonlarında bulunmuştur Bu araştırmada, ilk defa arı ekmeği ve bal içerikli soğuk içecek
geliştirilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, arı ekmeği ekstraktının antioksidan bakımından zengin yenilikçi
yiyecek ve soğuk içecek formülasyonları geliştirmek için iyi bir potansiyele sahip olduğu
düşünülmektedir.
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Abstract 

Consumers' growing interest in foods with health benefits has led to the development of antioxidant-rich 
foods that are high in nutrients. Bee products including bee bread and honey are rich in biologically active 
compounds. The rich phenolic compounds and the nutritional value of honey and bee bread provide 
innovative food and drink product developments for the health benefit of the consumers. This study aimed 
to develop a value-added antioxidant-rich cold drink based on bee bread extract and honey. Cold drink 
(CD) formulations with water and mineral water were formed based on honey and bee bread extract 
(BBE). The cupric ion-reducing antioxidant capacity (CUPRAC) method was used to determine the 
antioxidant activity and the Folin-Ciocalteu method was carried out to evaluate the total phenolic 
compounds of formulated cold drinks. The increasing concentration of bee bread extract in both water and 
mineral-water-containing samples increased the antioxidant activity and total phenol activity. The highest 
antioxidant activity (16.28±0.25 TE/g sample) and total phenol content (1.24±0.10 mg GAE/g 
sample) were found in CD formulations prepared with water containing 1200 mg BBE. In this 
research, bee bread and honey-based cold drink have been performed for the first time. The result of this 
study proved that bee bread extract has a good potential to develop antioxidant-rich innovative food and 
cold drink formulations.
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SOĞUK İÇECEKLERDE YENİ KONSEPT: ARI ÜRÜNLERİ İÇERİKLİ 
ANTİOKSİDANCA ZENGİN SOĞUK İÇECEK 

Özet 

Tüketicilerin sağlık açısından faydaları olan gıdalara artan ilgisi, besin değeri yüksek, antioksidan 
bakımından zengin gıdaların geliştirilmesine yol açmıştır. Arı ekmeği ve bal biyolojik olarak aktif 
bileşikler açısından zengin arı ürünleridir. Bal ve arı ekmeğinin zengin fenolik bileşikleri ve besin değeri 
sağlık yararı açısından üreticilerin yenilikçi yiyecek ve içecek ürünlerini geliştirmelerine olanak 
sağlamaktadır. Bu çalışma, arı ekmeği ekstraktı (AEE) ve bal içeren, katma değeri yüksek, antioksidan 
bakımından zengin soğuk bir içecek (Sİ) geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu çalışma kapsamında, temel 
bileşenleri bal ve arı ekmeği ekstraktı olan su ve maden suyu içeren, soğuk içecek formülasyonları 
geliştirilmiştir. Geliştirilen soğuk içecek formülasyonlarında antioksidan aktiviteyi belirlemek için 
bakır(II) iyonu indirgeyici antioksidan kapasite (CUPRAC) yöntemi ve toplam fenolik içeriğini 
değerlendirmede Folin-Ciocalteu yöntemi kullanılmıştır. Arı ekmeği ekstraktının artan konsantrasyonu, 

hem su hem de maden suyu içeren örneklerde, antioksidan aktiviteyi ve toplam fenol içeriğini arttırdığı
belirlenmiştir. En yüksek antioksidan aktivite (16.28±0.25 TE/g örnek) ve toplam fenol içeriği 
(1.24±0.10 mg GAE/g örnek) 1200 mg AEE içeren su ile hazırlanan soğuk içeçek
formülasyonlarında bulunmuştur Bu araştırmada, ilk defa arı ekmeği ve bal içerikli soğuk içecek
geliştirilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, arı ekmeği ekstraktının antioksidan bakımından zengin yenilikçi
yiyecek ve soğuk içecek formülasyonları geliştirmek için iyi bir potansiyele sahip olduğu
düşünülmektedir.
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Abstract

Consumers' growing interest in foods with health benefits has led to the development of antioxidant-rich 
foods that are high in nutrients. Bee products including bee bread and honey are rich in biologically active 
compounds. The rich phenolic compounds and the nutritional value of honey and bee bread provide
innovative food and drink product developments for the health benefit of the consumers. This study aimed
to develop a value-added antioxidant-rich cold drink based on bee bread extract and honey. Cold drink
(CD) formulations with water and mineral water were formed based on honey and bee bread extract
(BBE). The cupric ion-reducing antioxidant capacity (CUPRAC) method was used to determine the
antioxidant activity and the Folin-Ciocalteu method was carried out to evaluate the total phenolic
compounds of formulated cold drinks. The increasing concentration of bee bread extract in both water and
mineral-water-containing samples increased the antioxidant activity and total phenol activity. The highest
antioxidant activity (16.28±0.25 TE/g sample) and total phenol content (1.24±0.10 mg GAE/g
sample) were found in CD formulations prepared with water containing 1200 mg BBE. In this
research, bee bread and honey-based cold drink have been performed for the first time. The result of this
study proved that bee bread extract has a good potential to develop antioxidant-rich innovative food and
cold drink formulations.
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SOĞUK İÇECEKLERDE YENİ KONSEPT: ARI ÜRÜNLERİ İÇERİKLİ
ANTİOKSİDANCA ZENGİN SOĞUK İÇECEK

Özet

Tüketicilerin sağlık açısından faydaları olan gıdalara artan ilgisi, besin değeri yüksek, antioksidan
bakımından zengin gıdaların geliştirilmesine yol açmıştır. Arı ekmeği ve bal biyolojik olarak aktif
bileşikler açısından zengin arı ürünleridir. Bal ve arı ekmeğinin zengin fenolik bileşikleri ve besin değeri
sağlık yararı açısından üreticilerin yenilikçi yiyecek ve içecek ürünlerini geliştirmelerine olanak 
sağlamaktadır. Bu çalışma, arı ekmeği ekstraktı (AEE) ve bal içeren, katma değeri yüksek, antioksidan
bakımından zengin soğuk bir içecek (Sİ) geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu çalışma kapsamında, temel
bileşenleri bal ve arı ekmeği ekstraktı olan su ve maden suyu içeren, soğuk içecek formülasyonları
geliştirilmiştir. Geliştirilen soğuk içecek formülasyonlarında antioksidan aktiviteyi belirlemek için
bakır(II) iyonu indirgeyici antioksidan kapasite (CUPRAC) yöntemi ve toplam fenolik içeriğini
değerlendirmede Folin-Ciocalteu yöntemi kullanılmıştır. Arı ekmeği ekstraktının artan konsantrasyonu,

hem su hem de maden suyu içeren örneklerde, antioksidan aktiviteyi ve toplam fenol içeriğini arttırdığı 
belirlenmiştir. En yüksek antioksidan aktivite (16.28±0.25 TE/g örnek) ve toplam fenol içeriği 
(1.24±0.10 mg GAE/g örnek) 1200 mg AEE içeren su ile hazırlanan soğuk içeçek 
formülasyonlarında bulunmuştur Bu araştırmada, ilk defa arı ekmeği ve bal içerikli soğuk içecek 
geliştirilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, arı ekmeği ekstraktının antioksidan bakımından zengin yenilikçi 
yiyecek ve soğuk içecek formülasyonları geliştirmek için iyi bir potansiyele sahip olduğu 
düşünülmektedir. 
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Özet 

Modern tıbbın babası olan Hipokrat, “Besinler ilacınız, ilaçlar besininiz olsun” sözünü söylediğinden beri 
balın da dahil olduğu birçok besin yaklaşık 2500 yıldır ilaç olarak kabul edilmektedir. Bal, bal arılarının 
bitkilerin nektarını veya salgılarını kullanarak ürettikleri doğal tatlı bir maddedir. Arılar bitkilerin 
nektarını toplar, kendilerine has maddelerle birleşerek dönüştürür, biriktirir, suyunu uzaklaştırır, depolar 
ve olgunlaşması için petekte bırakırlar. Bal, çoğunlukla fruktoz ve glikozla beraber amino asitler, 
enzimler, proteinler, vitaminler, organik asitler, pigmentler, fenolik bileşikler, mineraller ve su gibi 
besleyici ve/veya biyoaktif özelliklere sahip çeşitli kimyasallar içerir. Geleneksel olarak yara iyileşmesi, 
solunum yolu hastalıklarını ve mikrobiyal enfeksiyonları tedavi etmek üzere kullanıla gelen bal, 
sitotoksik, antimikrobiyal, antimutajenik, antifungal, antienflamatuar, antitrombotik, antiproliferatif, 
antioksidan ve antiviral aktiviteler sergiler. Bu çalışmada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin 
değişik yerlerinden toplanan 8 bal örneği üzerinde kapsamlı biyoaktivite testleri yapılmıştır. Bu testlerde 
farklı yöntemlerle balların toplam fenolik madde ve toplam flavonoid içerikleri, antioksidan kapasiteleri 
(DPPH, ABTS, CUPRAC, FRAP, metal şelasyon, fosfomolibden) ve enzim inhibisyon aktiviteleri (AChe, 
BChe, tirosinaz, amilaz, glukosidaz) incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bal, biyoaktivite, antioksidan, antienzim. 

A COMPREHENSIVE INVESTIGATION OF BIOLOGICAL ACTIVITIES OF 8 
HONEY SAMPLES COLLECTED FROM EASTERN AND SOUTHEASTERN 

ANATOLIA REGIONS 

Abstract 

Since Hippocrates, the father of modern medicine, said, " Let food be thy medicine and medicine be thy 
food", many foods, including honey, have been accepted as medicine for about 2500 years. Honey is a 
naturally sweet substance produced by honey bees using the nectar or secretions of plants. The bees 
collect the nectar of the plants, combine it with their own substances, transform it, collect it, remove the 
water, store it and leave it in the honeycomb for maturation. Honey contains mostly fructose and glucose, 
together with various chemicals such as amino acids, enzymes, proteins, vitamins, organic acids, 
pigments, phenolic compounds, minerals and water with nutritional and/or bioactive properties. 
Traditionally used to heal wounds, treat respiratory diseases and microbial infections, honey exhibits 
cytotoxic, antimicrobial, antimutagenic, antifungal, anti-inflammatory, antithrombotic, antiproliferative, 

antioxidant and antiviral activities. In this study, extensive bioactivity tests were performed on 8 honey
samples collected from different parts of the Eastern and Southeastern Anatolian Regions. In these tests,
total phenolic and total flavonoid contents, antioxidant activities (DPPH, ABTS, CUPRAC, FRAP, metal
chelation, phosphomolybdenum) and enzyme inhibition (AChe, BChe, tyrosinase, amylase, glucosidase)
activities of honeys were investigated by different methods.

Keywords: Honey, bioactivity, antioxidant, antienzyme.
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antioksidan ve antiviral aktiviteler sergiler. Bu çalışmada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin 
değişik yerlerinden toplanan 8 bal örneği üzerinde kapsamlı biyoaktivite testleri yapılmıştır. Bu testlerde 
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Since Hippocrates, the father of modern medicine, said, " Let food be thy medicine and medicine be thy 
food", many foods, including honey, have been accepted as medicine for about 2500 years. Honey is a 
naturally sweet substance produced by honey bees using the nectar or secretions of plants. The bees 
collect the nectar of the plants, combine it with their own substances, transform it, collect it, remove the 
water, store it and leave it in the honeycomb for maturation. Honey contains mostly fructose and glucose, 
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Traditionally used to heal wounds, treat respiratory diseases and microbial infections, honey exhibits 
cytotoxic, antimicrobial, antimutagenic, antifungal, anti-inflammatory, antithrombotic, antiproliferative, 

antioxidant and antiviral activities. In this study, extensive bioactivity tests were performed on 8 honey
samples collected from different parts of the Eastern and Southeastern Anatolian Regions. In these tests,
total phenolic and total flavonoid contents, antioxidant activities (DPPH, ABTS, CUPRAC, FRAP, metal
chelation, phosphomolybdenum) and enzyme inhibition (AChe, BChe, tyrosinase, amylase, glucosidase)
activities of honeys were investigated by different methods.
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sitotoksik, antimikrobiyal, antimutajenik, antifungal, antienflamatuar, antitrombotik, antiproliferatif, 
antioksidan ve antiviral aktiviteler sergiler. Bu çalışmada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin 
değişik yerlerinden toplanan 8 bal örneği üzerinde kapsamlı biyoaktivite testleri yapılmıştır. Bu testlerde
farklı yöntemlerle balların toplam fenolik madde ve toplam flavonoid içerikleri, antioksidan kapasiteleri
(DPPH, ABTS, CUPRAC, FRAP, metal şelasyon, fosfomolibden) ve enzim inhibisyon aktiviteleri (AChe,
BChe, tirosinaz, amilaz, glukosidaz) incelenmiştir.
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A COMPREHENSIVE INVESTIGATION OF BIOLOGICAL ACTIVITIES OF 8
HONEY SAMPLES COLLECTED FROM EASTERN AND SOUTHEASTERN 

ANATOLIA REGIONS

Abstract

Since Hippocrates, the father of modern medicine, said, " Let food be thy medicine and medicine be thy
food", many foods, including honey, have been accepted as medicine for about 2500 years. Honey is a
naturally sweet substance produced by honey bees using the nectar or secretions of plants. The bees
collect the nectar of the plants, combine it with their own substances, transform it, collect it, remove the
water, store it and leave it in the honeycomb for maturation. Honey contains mostly fructose and glucose,
together with various chemicals such as amino acids, enzymes, proteins, vitamins, organic acids,
pigments, phenolic compounds, minerals and water with nutritional and/or bioactive properties.
Traditionally used to heal wounds, treat respiratory diseases and microbial infections, honey exhibits
cytotoxic, antimicrobial, antimutagenic, antifungal, anti-inflammatory, antithrombotic, antiproliferative,

antioxidant and antiviral activities. In this study, extensive bioactivity tests were performed on 8 honey 
samples collected from different parts of the Eastern and Southeastern Anatolian Regions. In these tests, 
total phenolic and total flavonoid contents, antioxidant activities (DPPH, ABTS, CUPRAC, FRAP, metal 
chelation, phosphomolybdenum) and enzyme inhibition (AChe, BChe, tyrosinase, amylase, glucosidase) 
activities of honeys were investigated by different methods. 

Keywords: Honey, bioactivity, antioxidant, antienzyme. 
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Özet 

Nano-sıvı kromatografisi (nano LC) ileri düzey gıda analizlerinde son zamanlarda yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Özellikle çevreye uyumlu olması, kısa sürede analizi tamamlaması, gradient ve nano 
düzeyde hızlı akış (50-800 nL/dak) sağlaması gibi nitelikleri sayesinde tercih edilmektedir. Mevcut 
sistemlerde analiz için yüksek miktarda kimyasal kullanımına karşı, nano LC’de 1/100 oranında 
kullanılmakta olup HPLC’ye göre 8 bin kat daha hassas bir analiz yapılabilmektedir. Nano LC sistemleri, 
kompleks karışımlardan ya da biyolojik örneklerden elde edilen çok düşük miktarlardaki çeşitli 
numuneleri (<1 ng analit) dahi etkili bir şekilde ayırma ve analiz etme yeteneğine sahiptir. Bu çalışmada, 
gerek bulunduğu besinin kalitesi, gerekse biyokimyasal reaksiyonlarda önemli rol oynayan, lipofilik, 
redoks aktif molekül ve endojen bir provitamin olan koenzim Q10’nun tespit edilmesinde yeni ve önemli 
bir yaklaşım olarak nano LC tekniği kullanılmıştır. Koenzim Q10 analizinde, laboratuvarda hazırlanan 
(homemade) yeni nesil metakrilat bazlı monolitik nano kolon kullanılmıştır. Monolitik kolonun 
hazırlanma aşamasında monomer çözeltisi için, lauril metakrilat (LMA), çapraz bağlayıcı olarak etilen 
dimetakrilat (EDMA), termal başlatıcı olarak 2,2′-Azobis (2-methylpropionitrile) (AIBN), porojenik 
solvent olarak polietilenglikol (PEG)-metanol içeren solüsyon kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nano LC, monolitik nano kolon, koenzim Q10 

DEVELOPMENT OF A MONOLITHIC NANO LC TECHNIQUE FOR 
DETERMINATION OF COENZYME Q10 IN FOODS 

Abstract 

Nano-liquid chromatography (Nano LC) has recently been widely used in advanced food analysis. It is 
especially preferred owing to its features such as being eco-friendly, completing the analysis in a short 
time, providing gradient and nano-level rapid flow (50-800 nL/min). Despite the use of high amounts of 
chemicals for analysis in existing systems, in nano LC it is consumed rate of 1/100, and an analysis can be 
performed eight thousand times more sensitive than HPLC. Nano LC provides the ability to effectively 
separate and analyze very low amounts of various samples (<1 ng of analyte) from complex mixtures or 
biological samples. In this study, nano LC technique was applied as a new and considerable approach to 
detect coenzyme Q10, a lipophilic, redox active molecule and an endogenous provitamin, that plays an 
essential role in both the quality of the food it contains and in biochemical reactions. In the analysis of 
coenzyme Q10, a new generation methacrylate-based monolithic nano column prepared in the laboratory 
(homemade) was used. During the preparation of  the monolithic column, for the monomer solution, 

solution containing lauryl methacrylate (LMA), ethylene dimethacrylate (EDMA) as a crosslinker, 2,2′-
Azobis (2-methylpropionitrile) (AIBN) as a thermal initiator, polyethyleneglycol (PEG)-methanol as a
porogenic solvent was used and coenzyme Q10 determination was performed with the prepared
monolithic column.

Keywords: Nano LC, monolithic nano column, coenzyme Q10
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DEVELOPMENT OF A MONOLITHIC NANO LC TECHNIQUE FOR 
DETERMINATION OF COENZYME Q10 IN FOODS 

Abstract 

Nano-liquid chromatography (Nano LC) has recently been widely used in advanced food analysis. It is 
especially preferred owing to its features such as being eco-friendly, completing the analysis in a short 
time, providing gradient and nano-level rapid flow (50-800 nL/min). Despite the use of high amounts of 
chemicals for analysis in existing systems, in nano LC it is consumed rate of 1/100, and an analysis can be 
performed eight thousand times more sensitive than HPLC. Nano LC provides the ability to effectively 
separate and analyze very low amounts of various samples (<1 ng of analyte) from complex mixtures or 
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porogenic solvent was used and coenzyme Q10 determination was performed with the prepared
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Özet

Nano-sıvı kromatografisi (nano LC) ileri düzey gıda analizlerinde son zamanlarda yaygın olarak
kullanılmaktadır. Özellikle çevreye uyumlu olması, kısa sürede analizi tamamlaması, gradient ve nano
düzeyde hızlı akış (50-800 nL/dak) sağlaması gibi nitelikleri sayesinde tercih edilmektedir. Mevcut
sistemlerde analiz için yüksek miktarda kimyasal kullanımına karşı, nano LC’de 1/100 oranında
kullanılmakta olup HPLC’ye göre 8 bin kat daha hassas bir analiz yapılabilmektedir. Nano LC sistemleri,
kompleks karışımlardan ya da biyolojik örneklerden elde edilen çok düşük miktarlardaki çeşitli
numuneleri (<1 ng analit) dahi etkili bir şekilde ayırma ve analiz etme yeteneğine sahiptir. Bu çalışmada,
gerek bulunduğu besinin kalitesi, gerekse biyokimyasal reaksiyonlarda önemli rol oynayan, lipofilik,
redoks aktif molekül ve endojen bir provitamin olan koenzim Q10’nun tespit edilmesinde yeni ve önemli
bir yaklaşım olarak nano LC tekniği kullanılmıştır. Koenzim Q10 analizinde, laboratuvarda hazırlanan
(homemade) yeni nesil metakrilat bazlı monolitik nano kolon kullanılmıştır. Monolitik kolonun
hazırlanma aşamasında monomer çözeltisi için, lauril metakrilat (LMA), çapraz bağlayıcı olarak etilen
dimetakrilat (EDMA), termal başlatıcı olarak 2,2′-Azobis (2-methylpropionitrile) (AIBN), porojenik
solvent olarak polietilenglikol (PEG)-metanol içeren solüsyon kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nano LC, monolitik nano kolon, koenzim Q10

DEVELOPMENT OF A MONOLITHIC NANO LC TECHNIQUE FOR 
DETERMINATION OF COENZYME Q10 IN FOODS

Abstract

Nano-liquid chromatography (Nano LC) has recently been widely used in advanced food analysis. It is
especially preferred owing to its features such as being eco-friendly, completing the analysis in a short
time, providing gradient and nano-level rapid flow (50-800 nL/min). Despite the use of high amounts of
chemicals for analysis in existing systems, in nano LC it is consumed rate of 1/100, and an analysis can be
performed eight thousand times more sensitive than HPLC. Nano LC provides the ability to effectively 
separate and analyze very low amounts of various samples (<1 ng of analyte) from complex mixtures or
biological samples. In this study, nano LC technique was applied as a new and considerable approach to
detect coenzyme Q10, a lipophilic, redox active molecule and an endogenous provitamin, that plays an
essential role in both the quality of the food it contains and in biochemical reactions. In the analysis of
coenzyme Q10, a new generation methacrylate-based monolithic nano column prepared in the laboratory 
(homemade) was used. During the preparation of the monolithic column, for the monomer solution,

solution containing lauryl methacrylate (LMA), ethylene dimethacrylate (EDMA) as a crosslinker, 2,2′-
Azobis (2-methylpropionitrile) (AIBN) as a thermal initiator, polyethyleneglycol (PEG)-methanol as a 
porogenic solvent was used and coenzyme Q10 determination was performed with the prepared 
monolithic column. 

Keywords: Nano LC, monolithic nano column, coenzyme Q10 
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Özet 

Propolis, arıların değişik bitki kaynakları ve balmumundan ürettikleri ve önemli biyoaktif kimyasallar 
içeren kompleks bir karışımdır. Doğal reçineli bir karışım olan propolis, arılar tarafından kovandaki 
istenmeyen boşlukların kapatılması için yapı malzemesi olarak kullanılır. Bununla birlikte, istilacı 
mikroorganizmalara karşı kimyasal savunmada çok önemli bir rol oynayan propolis, böylece kovan 
ortamını steril hale getirir. Son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalarla, propolisin anti-kanser, 
antioksidan, anti-inflamatuar, bağışıklık uyarıcı ve antimikrobiyal aktiviteler gibi biyoaktif özelliklerinin 
olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, bu biyoaktif özelliklerden sorumlu kimyasalların fenolik asitler, 
flavonoidler, terpenoidler gibi kimyasalların olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada, Doğu Anadolu 
Bölgesi’nden elde edilen farklı propolis örneklerinin kapsamlı ve valide olmuş bir LC-MS/MS metoduyla 
fitokimyasal içerikleri aydınlatılmış ve farklı metotlarla detaylı antioksidan aktiviteleri (total fenolik, total 
flavonoid, DPPH, ABTS, CUPRAC, FRAP, metal şelasyon, fosfomolibden) ve enzim inhibisyon (AChe, 
BChe, tirosinaz, amilaz, glukosidaz) aktiviteleri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Propolis, LC-MS/MS, antioksidan, enzim inhibisyonu. 

A COMPREHENSIVE INVESTIGATION OF PHOTOCHEMICAL CONTENT BY LC-
MS/MS AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF 5 PROPOLIS SAMPLES COLLECTED 

FROM THE EASTERN ANATOLIA REGION 

Abstract 
Propolis is a complex mixture produced by bees from various plant sources and wax and containing important 
bioactive chemicals. Propolis, a natural resinous mixture, is used by bees as a building material to close unwanted 
spaces in the hive. However, propolis plays a crucial role in chemical defense against invading microorganisms, 
thereby making the hive environment sterile. Recent scientific studies have shown that propolis has bioactive 
properties such as anti-cancer, antioxidant, anti-inflammatory, immune-stimulating and antimicrobial activities . In 
addition, it has been determined that the chemicals responsible for these bioactive properties are compounds such as 
phenolic acids, flavonoids, terpenoids. In this study, the phytochemical contents of different propolis samples 
obtained from the Eastern Anatolia Region were elucidated by a comprehensive and validated LC-MS/MS method, 
and detailed antioxidant activities (total phenolic, total flavonoid, DPPH, ABTS, CUPRAC, FRAP, metal chelation 
and phosphomolybdenum) and enzyme inhibition (AChe, BChe, tyrosinase, amylase, glucosidase) activities were 
determined by different methods.  

Keywords: Propolis, LC-MS/MS, antioxidant, enzyme inhibition. 
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Abstract
Bee products such as honey, pollen, bee bread, propolis, and royal jelly, which are rich in various
phenolic compounds, have received great attention due to their health-promoting capabilities. 
Among them, propolis, with a bitter taste, waxy structure, low water solubility, and instability in
environmental conditions, limits propolis applications in various industries. Encapsulation can be
a feasible method to protect the bioactive compounds, increase bioavailability, control release, 
and reduce the strong and unpleasant taste of propolis. Polymers such as protein and 
polysaccharides, as well as lipid-based micro/nanocarriers, are encapsulation agents, used for the
transport of phenolic compounds from propolis. Engineered encapsulation systems are a key
factor for delivering encapsulated active agents with high encapsulation efficiency, improving
bioavailability, and controlled release of the targeted system. Many methods based on different
chemical and physical principles are used in encapsulation applications. Spray drying, freeze
drying, co-crystallization, complex coacervation, nano-complex method liposome systems,
nano/microemulsion systems, polymer micelles, inclusion complexes, and electrohydrodynamic
atomization techniques were used. Encapsulation techniques can be a feasible way to overcome 
the challenges of the utilization of propolis in the food, nutraceutical, and pharmaceutical
industries. This review summarizes the different propolis encapsulation techniques and 
challenges of the systems.
Keywords: Propolis, Encapsulation, Delivery systems

PROPOLİS ENKAPSÜLASYONU: YÖNTEMLER VE ZORLUKLARI

Özet

Fenolik bileşikleri açısından zengin olan, bal, polen, arı ekmeği, propolis ve arı sütü gibi arı ürünleri,
sağlığı geliştirici özellikleri ile büyük ilgi görmektedirler. Bu arı ürünleri arasında acı tadı, mumsu yapısı,
suda düşük çözünürlüğü ve çevre koşullarındaki kararsızlığı gibi özellikleri propolisin farklı 
endüstrilerdeki uygulamalarını sınırlandırmaktadır. Enkapsülasyon, biyokatif bileşikleri korumak,
biyoyararlanımını artırmak, kontrollü alınım ve propolisin keskin ve hoş olmayan tadını bastırmak için 
kullanılan uygulanabilir bir yöntemdir. Protein ve polisakkarit yapılı polimerler ve lipid bazlı mikro/nano
taşıyıcılar propolisin fenolik bileşiklerinin taşınımı için kullanılan enkapsülasyon ajanlarıdır. Tasarlanmış
enkapsülasyon sistemleri, yüksek enkapsülasyon verimliliği, biyoyarlanımı artırmak, hedeflenen sisteme
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drying, co-crystallization, complex coacervation, nano-complex method liposome systems,
nano/microemulsion systems, polymer micelles, inclusion complexes, and electrohydrodynamic
atomization techniques were used. Encapsulation techniques can be a feasible way to overcome 
the challenges of the utilization of propolis in the food, nutraceutical, and pharmaceutical
industries. This review summarizes the different propolis encapsulation techniques and 
challenges of the systems.
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PROPOLİS ENKAPSÜLASYONU: YÖNTEMLER VE ZORLUKLARI

Özet

Fenolik bileşikleri açısından zengin olan, bal, polen, arı ekmeği, propolis ve arı sütü gibi arı ürünleri,
sağlığı geliştirici özellikleri ile büyük ilgi görmektedirler. Bu arı ürünleri arasında acı tadı, mumsu yapısı,
suda düşük çözünürlüğü ve çevre koşullarındaki kararsızlığı gibi özellikleri propolisin farklı 
endüstrilerdeki uygulamalarını sınırlandırmaktadır. Enkapsülasyon, biyokatif bileşikleri korumak,
biyoyararlanımını artırmak, kontrollü alınım ve propolisin keskin ve hoş olmayan tadını bastırmak için 
kullanılan uygulanabilir bir yöntemdir. Protein ve polisakkarit yapılı polimerler ve lipid bazlı mikro/nano
taşıyıcılar propolisin fenolik bileşiklerinin taşınımı için kullanılan enkapsülasyon ajanlarıdır. Tasarlanmış
enkapsülasyon sistemleri, yüksek enkapsülasyon verimliliği, biyoyarlanımı artırmak, hedeflenen sisteme
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Özet

Propolis, arıların değişik bitki kaynakları ve balmumundan ürettikleri ve önemli biyoaktif kimyasallar
içeren kompleks bir karışımdır. Doğal reçineli bir karışım olan propolis, arılar tarafından kovandaki
istenmeyen boşlukların kapatılması için yapı malzemesi olarak kullanılır. Bununla birlikte, istilacı
mikroorganizmalara karşı kimyasal savunmada çok önemli bir rol oynayan propolis, böylece kovan
ortamını steril hale getirir. Son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalarla, propolisin anti-kanser, 
antioksidan, anti-inflamatuar, bağışıklık uyarıcı ve antimikrobiyal aktiviteler gibi biyoaktif özelliklerinin
olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, bu biyoaktif özelliklerden sorumlu kimyasalların fenolik asitler,
flavonoidler, terpenoidler gibi kimyasalların olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada, Doğu Anadolu
Bölgesi’nden elde edilen farklı propolis örneklerinin kapsamlı ve valide olmuş bir LC-MS/MS metoduyla
fitokimyasal içerikleri aydınlatılmış ve farklı metotlarla detaylı antioksidan aktiviteleri (total fenolik, total
flavonoid, DPPH, ABTS, CUPRAC, FRAP, metal şelasyon, fosfomolibden) ve enzim inhibisyon (AChe,
BChe, tirosinaz, amilaz, glukosidaz) aktiviteleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Propolis, LC-MS/MS, antioksidan, enzim inhibisyonu.

A COMPREHENSIVE INVESTIGATION OF PHOTOCHEMICAL CONTENT BY LC-
MS/MS AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF 5 PROPOLIS SAMPLES COLLECTED 

FROM THE EASTERN ANATOLIA REGION

Abstract
Propolis is a complex mixture produced by bees from various plant sources and wax and containing important
bioactive chemicals. Propolis, a natural resinous mixture, is used by bees as a building material to close unwanted
spaces in the hive. However, propolis plays a crucial role in chemical defense against invading microorganisms,
thereby making the hive environment sterile. Recent scientific studies have shown that propolis has bioactive
properties such as anti-cancer, antioxidant, anti-inflammatory, immune-stimulating and antimicrobial activities . In
addition, it has been determined that the chemicals responsible for these bioactive properties are compounds such as
phenolic acids, flavonoids, terpenoids. In this study, the phytochemical contents of different propolis samples
obtained from the Eastern Anatolia Region were elucidated by a comprehensive and validated LC-MS/MS method,
and detailed antioxidant activities (total phenolic, total flavonoid, DPPH, ABTS, CUPRAC, FRAP, metal chelation
and phosphomolybdenum) and enzyme inhibition (AChe, BChe, tyrosinase, amylase, glucosidase) activities were
determined by different methods.

Keywords: Propolis, LC-MS/MS, antioxidant, enzyme inhibition.
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Abstract 
Bee products such as honey, pollen, bee bread, propolis, and royal jelly, which are rich in various 
phenolic compounds, have received great attention due to their health-promoting capabilities. 
Among them, propolis, with a bitter taste, waxy structure, low water solubility, and instability in 
environmental conditions, limits propolis applications in various industries. Encapsulation can be 
a feasible method to protect the bioactive compounds, increase bioavailability, control release, 
and reduce the strong and unpleasant taste of propolis. Polymers such as protein and 
polysaccharides, as well as lipid-based micro/nanocarriers, are encapsulation agents, used for the 
transport of phenolic compounds from propolis. Engineered encapsulation systems are a key 
factor for delivering encapsulated active agents with high encapsulation efficiency, improving 
bioavailability, and controlled release of the targeted system. Many methods based on different 
chemical and physical principles are used in encapsulation applications. Spray drying, freeze 
drying, co-crystallization, complex coacervation, nano-complex method liposome systems, 
nano/microemulsion systems, polymer micelles, inclusion complexes, and electrohydrodynamic 
atomization techniques were used. Encapsulation techniques can be a feasible way to overcome 
the challenges of the utilization of propolis in the food, nutraceutical, and pharmaceutical 
industries. This review summarizes the different propolis encapsulation techniques and 
challenges of the systems. 
Keywords: Propolis, Encapsulation, Delivery systems 

PROPOLİS ENKAPSÜLASYONU: YÖNTEMLER VE ZORLUKLARI 

Özet 

Fenolik bileşikleri açısından zengin olan, bal, polen, arı ekmeği, propolis ve arı sütü gibi arı ürünleri, 
sağlığı geliştirici özellikleri ile büyük ilgi görmektedirler. Bu arı ürünleri arasında acı tadı, mumsu yapısı, 
suda düşük çözünürlüğü ve çevre koşullarındaki kararsızlığı gibi özellikleri propolisin farklı 
endüstrilerdeki uygulamalarını sınırlandırmaktadır. Enkapsülasyon, biyokatif bileşikleri korumak, 
biyoyararlanımını artırmak, kontrollü alınım ve propolisin keskin ve hoş olmayan tadını bastırmak için 
kullanılan uygulanabilir bir yöntemdir. Protein ve polisakkarit yapılı polimerler ve lipid bazlı mikro/nano 
taşıyıcılar propolisin fenolik bileşiklerinin taşınımı için kullanılan enkapsülasyon ajanlarıdır. Tasarlanmış 
enkapsülasyon sistemleri, yüksek enkapsülasyon verimliliği, biyoyarlanımı artırmak, hedeflenen sisteme 
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kontrollü alınımı sağlamak için kilit faktördür. Enkapsülasyon sistemlerinde farklı kimyasal ve fiziksel 
prensiplere dayalı birçok yöntem kullanılmaktadır. Püskürterek ve dondurarak kurutma, ko-kristalizasyon, 
kompleks koaservasyon, lipozom sistemleri, nano ikro emülsiyon sistemler, polimer miselleri, inklüzyon 
kompleksleri ve elektrohidrodinamik atomizasyon metodları kullanılan tekniklerdir. Enkapsülasyon 
sistemleri, propolisin gıda, nutrasötik ve ilaç endüstrilerindeki uygulanabilirliği artırmak için kullanılan 
uygun tekniklerdir. Bu derleme, propolis enkapsülasyonu için kullanılan sistemleri ve bu bu sistemlerin 
zorluklarını özetlemektedir.  
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Abstract

Biologically active substances of natural sources are of great interest to food, and nutraceutical, industries
for a balanced and healthy diet. Bee bread is recognized as a valuable natural resource of the by-product of
honey bees due to its nutritional value and diversity of bioactive compounds. Bee bread is the mixture of
pollen, honey, bee secretions, and digestive enzymes from the combination of the fermentation by lactic 
acid bacteria and yeasts. Bee bread contains essential nutrients, protein, carbohydrates fat, vitamins,
minerals, and phenolic compounds which are beneficial for human health. The phytochemical diversity of
bee bread is responsible for its biological activity including antibacterial, antioxidant, and antitumor
activity. Today, bee bread is available in its pure form and extract form in many food supplement
formulations on a commercial scale. Extraction is an essential process for increasing the bioavailability of
naturally occurring bioactive components in bee bread. The suitable extraction method is a key point for
the production of high-quality and cost-effective bee bread extract-containing products. Maceration, solid-
phase extraction, and ultrasound-assisted extraction were all available bee bread extraction techniques.
The result of the extract was evaluated on yield, total phenolic and flavonoid contents, phenolic profile,
and biological activity on antimicrobial and antioxidant activity. Functional foods with high nutrient
contents and positive effects on health can be designed with bee bread and bee bread extracts regarding
consumers’ concerns on synthetic food additives. This review summarizes the available bee bread
extraction techniques and challenges.

Keywords: Bee bread, Extraction, Biologic activity

ARI EKMEĞİNİN EKSTRAKSİYONU: BİYOLOJİK AKTİVİTE TEMELLİ

Özet

Doğal kaynaklardan elde edilen, biyolojik olarak aktif bileşikler dengeli ve sağlıklı beslenme için gıda ve
nutrasötik endüstrilerinin ilgisini çekmektedir. Arı ekmeği, içerdiği besin değeri ve biyoaktif bileşenlerin
çeşitliliği nedeniyle bal arılarının değerli doğal bir yan ürünü olarak kabul edilmektedir. Arı ekmeği,
polen, bal, arı salgıları ve sindirim enzimleri, laktik asit bakterileri ve mayaların fermantasyonu ile oluşan
bir karışımıdır. Arı ekmeği, protein, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler, mineraller ve fenolik bileşikleri
gibi insan sağlığına faydalı olan temel besin maddelerini içerir. Arı ekmeğinin, antibakteriyel, antioksidan
ve antitümör gibi biyolojik aktiviteleri arı ekmeğinin fitokimyasal çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır. Arı
ekmeği, saf ve ekstrakt formunda ticari ölçekte birçok gıda takviyesi formülasyonlarında bulunmaktadır.
Ekstraksiyon, arı ekmeğinde doğal olarak bulunan biyoaktif bileşenlerin biyoyararlanımını artırmak için
uygulanan önemli bir prosestir. Uygun ekstraksiyon yönteminin kullanılması, yüksek kaliteli ve uygun
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kontrollü alınımı sağlamak için kilit faktördür. Enkapsülasyon sistemlerinde farklı kimyasal ve fiziksel 
prensiplere dayalı birçok yöntem kullanılmaktadır. Püskürterek ve dondurarak kurutma, ko-kristalizasyon, 
kompleks koaservasyon, lipozom sistemleri, nano ikro emülsiyon sistemler, polimer miselleri, inklüzyon 
kompleksleri ve elektrohidrodinamik atomizasyon metodları kullanılan tekniklerdir. Enkapsülasyon 
sistemleri, propolisin gıda, nutrasötik ve ilaç endüstrilerindeki uygulanabilirliği artırmak için kullanılan 
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Abstract

Biologically active substances of natural sources are of great interest to food, and nutraceutical, industries
for a balanced and healthy diet. Bee bread is recognized as a valuable natural resource of the by-product of
honey bees due to its nutritional value and diversity of bioactive compounds. Bee bread is the mixture of
pollen, honey, bee secretions, and digestive enzymes from the combination of the fermentation by lactic 
acid bacteria and yeasts. Bee bread contains essential nutrients, protein, carbohydrates fat, vitamins,
minerals, and phenolic compounds which are beneficial for human health. The phytochemical diversity of
bee bread is responsible for its biological activity including antibacterial, antioxidant, and antitumor
activity. Today, bee bread is available in its pure form and extract form in many food supplement
formulations on a commercial scale. Extraction is an essential process for increasing the bioavailability of
naturally occurring bioactive components in bee bread. The suitable extraction method is a key point for
the production of high-quality and cost-effective bee bread extract-containing products. Maceration, solid-
phase extraction, and ultrasound-assisted extraction were all available bee bread extraction techniques.
The result of the extract was evaluated on yield, total phenolic and flavonoid contents, phenolic profile,
and biological activity on antimicrobial and antioxidant activity. Functional foods with high nutrient
contents and positive effects on health can be designed with bee bread and bee bread extracts regarding
consumers’ concerns on synthetic food additives. This review summarizes the available bee bread
extraction techniques and challenges.
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Özet

Doğal kaynaklardan elde edilen, biyolojik olarak aktif bileşikler dengeli ve sağlıklı beslenme için gıda ve
nutrasötik endüstrilerinin ilgisini çekmektedir. Arı ekmeği, içerdiği besin değeri ve biyoaktif bileşenlerin
çeşitliliği nedeniyle bal arılarının değerli doğal bir yan ürünü olarak kabul edilmektedir. Arı ekmeği,
polen, bal, arı salgıları ve sindirim enzimleri, laktik asit bakterileri ve mayaların fermantasyonu ile oluşan
bir karışımıdır. Arı ekmeği, protein, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler, mineraller ve fenolik bileşikleri
gibi insan sağlığına faydalı olan temel besin maddelerini içerir. Arı ekmeğinin, antibakteriyel, antioksidan
ve antitümör gibi biyolojik aktiviteleri arı ekmeğinin fitokimyasal çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır. Arı
ekmeği, saf ve ekstrakt formunda ticari ölçekte birçok gıda takviyesi formülasyonlarında bulunmaktadır.
Ekstraksiyon, arı ekmeğinde doğal olarak bulunan biyoaktif bileşenlerin biyoyararlanımını artırmak için
uygulanan önemli bir prosestir. Uygun ekstraksiyon yönteminin kullanılması, yüksek kaliteli ve uygun
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kontrollü alınımı sağlamak için kilit faktördür. Enkapsülasyon sistemlerinde farklı kimyasal ve fiziksel
prensiplere dayalı birçok yöntem kullanılmaktadır. Püskürterek ve dondurarak kurutma, ko-kristalizasyon,
kompleks koaservasyon, lipozom sistemleri, nano ikro emülsiyon sistemler, polimer miselleri, inklüzyon
kompleksleri ve elektrohidrodinamik atomizasyon metodları kullanılan tekniklerdir. Enkapsülasyon
sistemleri, propolisin gıda, nutrasötik ve ilaç endüstrilerindeki uygulanabilirliği artırmak için kullanılan
uygun tekniklerdir. Bu derleme, propolis enkapsülasyonu için kullanılan sistemleri ve bu bu sistemlerin
zorluklarını özetlemektedir.
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Abstract 

Biologically active substances of natural sources are of great interest to food, and nutraceutical, industries 
for a balanced and healthy diet. Bee bread is recognized as a valuable natural resource of the by-product of 
honey bees due to its nutritional value and diversity of bioactive compounds. Bee bread is the mixture of 
pollen, honey, bee secretions, and digestive enzymes from the combination of the fermentation by lactic 
acid bacteria and yeasts. Bee bread contains essential nutrients, protein, carbohydrates fat, vitamins, 
minerals, and phenolic compounds which are beneficial for human health. The phytochemical diversity of 
bee bread is responsible for its biological activity including antibacterial, antioxidant, and antitumor 
activity. Today, bee bread is available in its pure form and extract form in many food supplement 
formulations on a commercial scale. Extraction is an essential process for increasing the bioavailability of 
naturally occurring bioactive components in bee bread. The suitable extraction method is a key point for 
the production of high-quality and cost-effective bee bread extract-containing products. Maceration, solid-
phase extraction, and ultrasound-assisted extraction were all available bee bread extraction techniques. 
The result of the extract was evaluated on yield, total phenolic and flavonoid contents, phenolic profile, 
and biological activity on antimicrobial and antioxidant activity. Functional foods with high nutrient 
contents and positive effects on health can be designed with bee bread and bee bread extracts regarding 
consumers’ concerns on synthetic food additives. This review summarizes the available bee bread 
extraction techniques and challenges. 
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ARI EKMEĞİNİN EKSTRAKSİYONU: BİYOLOJİK AKTİVİTE TEMELLİ 

Özet 

Doğal kaynaklardan elde edilen, biyolojik olarak aktif bileşikler dengeli ve sağlıklı beslenme için gıda ve 
nutrasötik endüstrilerinin ilgisini çekmektedir. Arı ekmeği, içerdiği besin değeri ve biyoaktif bileşenlerin 
çeşitliliği nedeniyle bal arılarının değerli doğal bir yan ürünü olarak kabul edilmektedir. Arı ekmeği, 
polen, bal, arı salgıları ve sindirim enzimleri, laktik asit bakterileri ve mayaların fermantasyonu ile oluşan 
bir karışımıdır. Arı ekmeği, protein, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler, mineraller ve fenolik bileşikleri 
gibi insan sağlığına faydalı olan temel besin maddelerini içerir. Arı ekmeğinin, antibakteriyel, antioksidan 
ve antitümör gibi biyolojik aktiviteleri arı ekmeğinin fitokimyasal çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır. Arı 
ekmeği, saf ve ekstrakt formunda ticari ölçekte birçok gıda takviyesi formülasyonlarında bulunmaktadır.  
Ekstraksiyon, arı ekmeğinde doğal olarak bulunan biyoaktif bileşenlerin biyoyararlanımını artırmak için 
uygulanan önemli bir prosestir. Uygun ekstraksiyon yönteminin kullanılması, yüksek kaliteli ve uygun 
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maliyetli arı ekmeği ekstresi içeren ürünlerin üretimi için önemlidir. Arı ekmeğinin ekstraksiyonu için 
maserasyon, katı faz ekstraksiyonu ve ultrason destekli ekstraksiyon gibi ekstraksiyon yöntemleri 
kullanılmaktadır. Ekstraksiyon sonuçları, verim, toplam fenolik ve flavonoid içerikleri, fenolik profil, 
antimikrobiyal ve antioksidan gibi biyolojik aktivite açısından değerlendirilmiştir. Tüketicilerin sentetik 
gıda katkı maddeleri konusundaki endişeleri düşünüldüğünde, arı ekmeği ve arı ekmeği ekstraktları 
kullanılarak, besin içeriği yüksek ve sağlığa olumlu etkileri olan fonksiyonel gıdalar tasarlanabilir. Bu 
derleme, mevcut arı ekmeği ekstraksiyon tekniklerini ve zorluklarını özetlemektedir. 
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Özet

Propolis, arıların bitki tomurcukları ve salgılarından reçine toplayarak, bal, balmumu, polen ve arı
enzimleriyle karıştırıp değişikliğe uğrattığı yapışkan, acı tat ve keskin kokuya sahip bir maddedir.
Yapısında fenolik bileşenler başta olmak üzere 850’den fazla biyoaktif bileşen barındırmaktadır.
Antioksidan, antitümoral, antimikrobiyal, antiviral gibi aktivitelere sahiptir. Fakat ekstraksiyon sonucu
elde edilen biyoaktif bileşenler oksidasyona, yüksek sıcaklık, oksijen, ışık gibi dış çevreden kaynaklı
etkilere karşı hassas olup denatürasyonu sonucu istenmeyen tat ve koku oluşabilir. Ayrıca propolis
ürünleri ağızdan alındığında sindirim sırasında kolayca bozulduğu için oral biyoyararlınımı düşüktür. Bu
sorunları aşabilmek ve propolisin biyoaktif bileşenlerinden faydalanabilmek için propolis uygun taşıyıcı
materyale enkapsüle edilebilir. Enkapsülasyon, katı, sıvı ya da gaz materyallerin özelliklerini korunarak
bir taşıyıcı materyal içine alınması olup kapsüllenen aktif bileşenin stabilitesini artırmak, olumsuz dış
çevre şartlarından koruyarak aktivite kaybını engellemek, biyoyararlınımı artırmak, kontrollü şartlarda
salınımını artırmak amaçlanmaktadır. Enkapsülasyon yöntemlerinden biri olan emülsiyonlar, birbiri
içerisinde karışmayan iki fazdan birinin diğeri içinde dağıldığı homojen görünümlü heterojen sistemlerdir.
Termodinamik olarak kararsız yapılardır. Stabilize edilmek için emülsiyonlaştırıcı (polisakkarit, protein,
peptit vb.) kullanılır. Emülsiyonlar yüksek verimli enkapsülasyon yapılması, kapsüllenen moleküllerin
kimyasal stabilitelerini koruması ve kontrollü salınım yapılabilmesi avantajlarına sahiptir. Emülsiyonlar
biyoaktif maddelerin sulu çözelti içinde kapsüllenmesi için uygulanır ve ya doğrudan sıvı olarak
kullanılabilir ya da emülsifikasyondan sonra kurutularak toz olarak elde edilebilir. Emülsiyon teknolojisi,
gıda bileşenleri ve fonksiyonel gıda çalışmalarında dağıtım sistemi olarak kullanılabilir, propolisin
istenmeyen duyusal özellikleri maskelenerek insanların tüketebileceği formda propolis elde edilebilir
ayrıca propolisin antioksidan içeriği ile gıdaların antioksidan içeriği zenginleştirilebilir. Bu çalışmayla
emülsiyon temelli kapsülleme yoluyla gıdadaki propolisin biyoaktivite kaybının engellenebileceğinden
bahsedilecektir.
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Abstract

Propolis is a natural substance by honeybees from resin collected from buds of the plant and then mixed
with honey, pollen, beeswax, and saliva enzymes, which has a strong and unpleasant taste and odor. It
contains 850 bioactive compounds especially phenolic components, which bring in its antibacterial,
antiviral, antioxidant and antitumor activities. However, the obtained bioactive components are sensitive
to the oxidative degradation due to environmental effects (high temperature, oxygen and light). Propolis
products are easily broken down during digestion when taken orally, which is the cause of the low oral



42

maliyetli arı ekmeği ekstresi içeren ürünlerin üretimi için önemlidir. Arı ekmeğinin ekstraksiyonu için 
maserasyon, katı faz ekstraksiyonu ve ultrason destekli ekstraksiyon gibi ekstraksiyon yöntemleri 
kullanılmaktadır. Ekstraksiyon sonuçları, verim, toplam fenolik ve flavonoid içerikleri, fenolik profil, 
antimikrobiyal ve antioksidan gibi biyolojik aktivite açısından değerlendirilmiştir. Tüketicilerin sentetik 
gıda katkı maddeleri konusundaki endişeleri düşünüldüğünde, arı ekmeği ve arı ekmeği ekstraktları 
kullanılarak, besin içeriği yüksek ve sağlığa olumlu etkileri olan fonksiyonel gıdalar tasarlanabilir. Bu 
derleme, mevcut arı ekmeği ekstraksiyon tekniklerini ve zorluklarını özetlemektedir. 
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Özet

Propolis, arıların bitki tomurcukları ve salgılarından reçine toplayarak, bal, balmumu, polen ve arı
enzimleriyle karıştırıp değişikliğe uğrattığı yapışkan, acı tat ve keskin kokuya sahip bir maddedir.
Yapısında fenolik bileşenler başta olmak üzere 850’den fazla biyoaktif bileşen barındırmaktadır.
Antioksidan, antitümoral, antimikrobiyal, antiviral gibi aktivitelere sahiptir. Fakat ekstraksiyon sonucu
elde edilen biyoaktif bileşenler oksidasyona, yüksek sıcaklık, oksijen, ışık gibi dış çevreden kaynaklı
etkilere karşı hassas olup denatürasyonu sonucu istenmeyen tat ve koku oluşabilir. Ayrıca propolis
ürünleri ağızdan alındığında sindirim sırasında kolayca bozulduğu için oral biyoyararlınımı düşüktür. Bu
sorunları aşabilmek ve propolisin biyoaktif bileşenlerinden faydalanabilmek için propolis uygun taşıyıcı
materyale enkapsüle edilebilir. Enkapsülasyon, katı, sıvı ya da gaz materyallerin özelliklerini korunarak
bir taşıyıcı materyal içine alınması olup kapsüllenen aktif bileşenin stabilitesini artırmak, olumsuz dış
çevre şartlarından koruyarak aktivite kaybını engellemek, biyoyararlınımı artırmak, kontrollü şartlarda
salınımını artırmak amaçlanmaktadır. Enkapsülasyon yöntemlerinden biri olan emülsiyonlar, birbiri
içerisinde karışmayan iki fazdan birinin diğeri içinde dağıldığı homojen görünümlü heterojen sistemlerdir.
Termodinamik olarak kararsız yapılardır. Stabilize edilmek için emülsiyonlaştırıcı (polisakkarit, protein,
peptit vb.) kullanılır. Emülsiyonlar yüksek verimli enkapsülasyon yapılması, kapsüllenen moleküllerin
kimyasal stabilitelerini koruması ve kontrollü salınım yapılabilmesi avantajlarına sahiptir. Emülsiyonlar
biyoaktif maddelerin sulu çözelti içinde kapsüllenmesi için uygulanır ve ya doğrudan sıvı olarak
kullanılabilir ya da emülsifikasyondan sonra kurutularak toz olarak elde edilebilir. Emülsiyon teknolojisi,
gıda bileşenleri ve fonksiyonel gıda çalışmalarında dağıtım sistemi olarak kullanılabilir, propolisin
istenmeyen duyusal özellikleri maskelenerek insanların tüketebileceği formda propolis elde edilebilir
ayrıca propolisin antioksidan içeriği ile gıdaların antioksidan içeriği zenginleştirilebilir. Bu çalışmayla
emülsiyon temelli kapsülleme yoluyla gıdadaki propolisin biyoaktivite kaybının engellenebileceğinden
bahsedilecektir.
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products are easily broken down during digestion when taken orally, which is the cause of the low oral
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maliyetli arı ekmeği ekstresi içeren ürünlerin üretimi için önemlidir. Arı ekmeğinin ekstraksiyonu için
maserasyon, katı faz ekstraksiyonu ve ultrason destekli ekstraksiyon gibi ekstraksiyon yöntemleri
kullanılmaktadır. Ekstraksiyon sonuçları, verim, toplam fenolik ve flavonoid içerikleri, fenolik profil,
antimikrobiyal ve antioksidan gibi biyolojik aktivite açısından değerlendirilmiştir. Tüketicilerin sentetik
gıda katkı maddeleri konusundaki endişeleri düşünüldüğünde, arı ekmeği ve arı ekmeği ekstraktları
kullanılarak, besin içeriği yüksek ve sağlığa olumlu etkileri olan fonksiyonel gıdalar tasarlanabilir. Bu
derleme, mevcut arı ekmeği ekstraksiyon tekniklerini ve zorluklarını özetlemektedir.

Anahtar kelimeler: Arı ekmeği, Ekstraksiyon, Biyolojik aktivite

PROPOLİSİN EMÜLSİYON BAZLI ENKAPSÜLASYONU 

Esra MESCİ1*      Adnan AYNA2

1Bingöl Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Arı ve Arı Ürünleri Bölümü, Bingöl, Türkiye 
2Bingöl Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü, Bingöl, Türkiye 

*esramesci96@gmail.com

Özet 

Propolis, arıların bitki tomurcukları ve salgılarından reçine toplayarak, bal, balmumu, polen ve arı 
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etkilere karşı hassas olup denatürasyonu sonucu istenmeyen tat ve koku oluşabilir. Ayrıca propolis 
ürünleri ağızdan alındığında sindirim sırasında kolayca bozulduğu için oral biyoyararlınımı düşüktür. Bu 
sorunları aşabilmek ve propolisin biyoaktif bileşenlerinden faydalanabilmek için propolis uygun taşıyıcı 
materyale enkapsüle edilebilir. Enkapsülasyon, katı, sıvı ya da gaz materyallerin özelliklerini korunarak 
bir taşıyıcı materyal içine alınması olup kapsüllenen aktif bileşenin stabilitesini artırmak, olumsuz dış 
çevre şartlarından koruyarak aktivite kaybını engellemek, biyoyararlınımı artırmak, kontrollü şartlarda 
salınımını artırmak amaçlanmaktadır. Enkapsülasyon yöntemlerinden biri olan emülsiyonlar, birbiri 
içerisinde karışmayan iki fazdan birinin diğeri içinde dağıldığı homojen görünümlü heterojen sistemlerdir. 
Termodinamik olarak kararsız yapılardır. Stabilize edilmek için emülsiyonlaştırıcı (polisakkarit, protein, 
peptit vb.) kullanılır. Emülsiyonlar yüksek verimli enkapsülasyon yapılması, kapsüllenen moleküllerin 
kimyasal stabilitelerini koruması ve kontrollü salınım yapılabilmesi avantajlarına sahiptir. Emülsiyonlar 
biyoaktif maddelerin sulu çözelti içinde kapsüllenmesi için uygulanır ve ya doğrudan sıvı olarak 
kullanılabilir ya da emülsifikasyondan sonra kurutularak toz olarak elde edilebilir. Emülsiyon teknolojisi, 
gıda bileşenleri ve fonksiyonel gıda çalışmalarında dağıtım sistemi olarak kullanılabilir, propolisin 
istenmeyen duyusal özellikleri maskelenerek insanların tüketebileceği formda propolis elde edilebilir 
ayrıca propolisin antioksidan içeriği ile gıdaların antioksidan içeriği zenginleştirilebilir. Bu çalışmayla 
emülsiyon temelli kapsülleme yoluyla gıdadaki propolisin biyoaktivite kaybının engellenebileceğinden 
bahsedilecektir.  
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bioavailability of propolis. To avoid these, propolis can be encapsulated into a suitable carrier material. 
Encapsulation is a technic in which solid, liquid or gaseous materials are encapsulated into a carrier 
material that preserves their properties.  This technic is aimed to increase the stability of the encapsulated 
ingredient, prevent the loss of their activity by protecting it against adverse environmental conditions, 
increase its bioavailability, and its release under controlled conditions. Emulsions, one of the 
encapsulation methods, are heterogeneous systems with homogeneous appearance, in which, one of two 
phases that do not mix with each other is dispersed in the other. Emulsions have high encapsulation 
efficiency, can maintain the chemical stability of the encapsulated ingredients, and control release. 
Emulsion technology gets that propolis can be obtained in a form consumed by humans and the 
antioxidant content of foods can be enriched with propolis.  This study aims to prevent lost of biological 
activity of propolis in food via emulsion-based encapsulation. 
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Özet

Balda bulunan baskın bileşikler esas olarak fruktoz ve glukozdan oluşan karbonhidratlardır. Aynı zamanda
bal; enzimler, aminoasitler, organik asitler, vitaminler ve fenolik maddeler bakımından da son derece
zengindir. Bal % 70’den fazla şeker ve % 20’den az su içeriği itibariyle aşırı doygun bir çözeltidir. Aşırı
doymuş çözeltilerin kristalizasyonu, fizikokimyasal açıdan beklenen bir durumdur. Çoğu bal, fruktozdan
daha az çözünür olan glikoz bakımından aşırı doymuştur; böylece oda sıcaklığında glikoz, monohidrat
formunda kristalleşmeye yatkındır. Baldaki su, karbonhidratları hidrojen bağları ile bağlamaktadır. Bu 
durumlardan anlaşılmaktadır ki, bazı şartlar altında balın kristalleşmesi (halk dilinde şekerlenme ve/veya
donma olarak da bilinir) gayet doğal bir olaydır. Ballarda arzu edilmeyen kristalizasyon olayının ve bu
olayı iyileştirmek için çözüm olarak görülen bala ısıl işlem uygulamasını önlemek amacıyla kontrollü
kristalizasyon iyi bir alternatiftir. Damak tarafından algılanmayacak şekilde çok küçük boyutlardaki
kristallerin bulunduğu, doğal bala sürülebilir özellik kazandırmak gibi balın duyusal ve fiziksel
özelliklerinin geliştirilmesi için yapılan kontrollü kristalizasyon sonucu oluşan yeni ürüne Krem Bal adı
verilmektedir. Başka bir ifadeyle bal, tereyağı gibi yayılmasını sağlamak ve damlamasını önlemek için
kristalleştirilir. Bu çalışmada süzme baldan krem bal üretilmiş ve bu krem bal üretim prosesinin balın
şeker profili üzerindeki etkisi HPLC-RID metodu ile incelenmiştir. Yapılan analizlerde krem bal üretim
prosesi, balın şeker profili üzerinde anlamlı bir etki göstermediği (p>0,05) sonucuna varılmıştır.  
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INVESTIGATION OF EFFECT OF THE CREAMED HONEY PRODUCTION 
PROCESS ON THE SUGAR PROFILE of HONEY

Abstract

The predominant compounds found in honey are carbohydrates, mainly composed of fructose and glucose.
At the same time, honey is extremely rich in enzymes, amino acids, organic acids, vitamins and phenolic
substances. Honey is a supersaturated solution with more than 70% sugar and less than 20% water
content. Crystallization of supersaturated solutions is expected from a physicochemical point of view.
Most honeys are supersaturated with glucose, which is less soluble than fructose; so at room temperature
glucose is prone to crystallize in the monohydrate form. The water in honey binds carbohydrates with
hydrogen bonds. It is understood from these situations that under certain conditions, the crystallization of
honey (colloquially known as confectionery) is a very natural phenomenon. Controlled crystallization is a
good alternative in order to prevent the undesired crystallization phenomenon in honey and the application
of heat treatment to honey, which is seen as a solution to improve this phenomenon. Creamed honey is a
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bioavailability of propolis. To avoid these, propolis can be encapsulated into a suitable carrier material. 
Encapsulation is a technic in which solid, liquid or gaseous materials are encapsulated into a carrier 
material that preserves their properties.  This technic is aimed to increase the stability of the encapsulated 
ingredient, prevent the loss of their activity by protecting it against adverse environmental conditions, 
increase its bioavailability, and its release under controlled conditions. Emulsions, one of the 
encapsulation methods, are heterogeneous systems with homogeneous appearance, in which, one of two 
phases that do not mix with each other is dispersed in the other. Emulsions have high encapsulation 
efficiency, can maintain the chemical stability of the encapsulated ingredients, and control release. 
Emulsion technology gets that propolis can be obtained in a form consumed by humans and the 
antioxidant content of foods can be enriched with propolis.  This study aims to prevent lost of biological 
activity of propolis in food via emulsion-based encapsulation. 
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Özet

Balda bulunan baskın bileşikler esas olarak fruktoz ve glukozdan oluşan karbonhidratlardır. Aynı zamanda
bal; enzimler, aminoasitler, organik asitler, vitaminler ve fenolik maddeler bakımından da son derece
zengindir. Bal % 70’den fazla şeker ve % 20’den az su içeriği itibariyle aşırı doygun bir çözeltidir. Aşırı
doymuş çözeltilerin kristalizasyonu, fizikokimyasal açıdan beklenen bir durumdur. Çoğu bal, fruktozdan
daha az çözünür olan glikoz bakımından aşırı doymuştur; böylece oda sıcaklığında glikoz, monohidrat
formunda kristalleşmeye yatkındır. Baldaki su, karbonhidratları hidrojen bağları ile bağlamaktadır. Bu 
durumlardan anlaşılmaktadır ki, bazı şartlar altında balın kristalleşmesi (halk dilinde şekerlenme ve/veya
donma olarak da bilinir) gayet doğal bir olaydır. Ballarda arzu edilmeyen kristalizasyon olayının ve bu
olayı iyileştirmek için çözüm olarak görülen bala ısıl işlem uygulamasını önlemek amacıyla kontrollü
kristalizasyon iyi bir alternatiftir. Damak tarafından algılanmayacak şekilde çok küçük boyutlardaki
kristallerin bulunduğu, doğal bala sürülebilir özellik kazandırmak gibi balın duyusal ve fiziksel
özelliklerinin geliştirilmesi için yapılan kontrollü kristalizasyon sonucu oluşan yeni ürüne Krem Bal adı
verilmektedir. Başka bir ifadeyle bal, tereyağı gibi yayılmasını sağlamak ve damlamasını önlemek için
kristalleştirilir. Bu çalışmada süzme baldan krem bal üretilmiş ve bu krem bal üretim prosesinin balın
şeker profili üzerindeki etkisi HPLC-RID metodu ile incelenmiştir. Yapılan analizlerde krem bal üretim
prosesi, balın şeker profili üzerinde anlamlı bir etki göstermediği (p>0,05) sonucuna varılmıştır.  
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content. Crystallization of supersaturated solutions is expected from a physicochemical point of view.
Most honeys are supersaturated with glucose, which is less soluble than fructose; so at room temperature
glucose is prone to crystallize in the monohydrate form. The water in honey binds carbohydrates with
hydrogen bonds. It is understood from these situations that under certain conditions, the crystallization of
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bioavailability of propolis. To avoid these, propolis can be encapsulated into a suitable carrier material.
Encapsulation is a technic in which solid, liquid or gaseous materials are encapsulated into a carrier
material that preserves their properties. This technic is aimed to increase the stability of the encapsulated
ingredient, prevent the loss of their activity by protecting it against adverse environmental conditions,
increase its bioavailability, and its release under controlled conditions. Emulsions, one of the
encapsulation methods, are heterogeneous systems with homogeneous appearance, in which, one of two 
phases that do not mix with each other is dispersed in the other. Emulsions have high encapsulation
efficiency, can maintain the chemical stability of the encapsulated ingredients, and control release.
Emulsion technology gets that propolis can be obtained in a form consumed by humans and the
antioxidant content of foods can be enriched with propolis. This study aims to prevent lost of biological
activity of propolis in food via emulsion-based encapsulation.
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doymuş çözeltilerin kristalizasyonu, fizikokimyasal açıdan beklenen bir durumdur. Çoğu bal, fruktozdan 
daha az çözünür olan glikoz bakımından aşırı doymuştur; böylece oda sıcaklığında glikoz, monohidrat 
formunda kristalleşmeye yatkındır. Baldaki su, karbonhidratları hidrojen bağları ile bağlamaktadır. Bu 
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şeker profili üzerindeki etkisi HPLC-RID metodu ile incelenmiştir. Yapılan analizlerde krem bal üretim 
prosesi, balın şeker profili üzerinde anlamlı bir etki göstermediği (p>0,05) sonucuna varılmıştır.   
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honey (colloquially known as confectionery) is a very natural phenomenon. Controlled crystallization is a 
good alternative in order to prevent the undesired crystallization phenomenon in honey and the application 
of heat treatment to honey, which is seen as a solution to improve this phenomenon. Creamed honey is a 
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new product formed as a result of controlled crystallization made to improve the sensory and physical 
properties of honey, such as giving natural honey a spreadable feature, with crystals in very small sizes 
that cannot be perceived by the palate. In other words, honey is crystallized to make it spread like butter 
and prevent it from dripping. In this study, creamed honey was produced from filtered honey and the 
effect of this creamed honey production process on the sugar profile of honey was investigated by HPLC-
RID method. In the analyses made, it was concluded that the creamed honey production process did not 
have a significant effect on the sugar profile of honey (p>0.05). 
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Özet

Clostridium botulinum, infantil botulizminin temel sebebidir. Bu toksin toprakta ve arı ürünlerinden biri
olan balda yaygın şekilde bulunur. Botulizmin infantil formu, gastrointestinal sistemi kolonize eden
sporların yutulmasıyla oluşur. Toksinlerin vücuda alınmasıyla birlikte nöromüsküler sistem olumsuz 
etkilenir. Asetilkolin salınımının bozulmasıyla otonomik disfonksiyon, kaslarda paraliz ve çeşitli klinik 
sekeller oluşur. Bazı vakaların ölümcül olduğu belirlenmiştir. Solunum sisteminde oluşan problemlerin
ilerleyici olması nedeniyle infantil botulizmi zaman kaybedilmeden tedavi edilmelidir. İnfantil
botulizminin gıda kaynaklı pek çok nedeni bulunmaktadır. Bir yaşını doldurmayan hastaların çoğunda
spor taşıma özelliğine sahip balların tüketildiği belirlenmiştir. Gelişmemiş bağırsak mikroflorası
Clostridium botulinum sporlarını yok edemediği için bebeklerin hastalığa daha duyarlı oldukları
düşünülmektedir. İnfantil botulizmin tedavisinde destekleyici bakım uygulanır. Hafif semptomları olan
bebeklerde temel hemşirelik bakımı gerekmektedir. Hastada sekonder bir enfeksiyon gelişmesi
durumunda antibiyotik tedavilerine ek olarak kapsamlı takipler uygulanmalıdır. Çocuk hemşirelerinin
infantil botulizminin önlenmesindeki en temel sorumluluğu bebeklere bal ve bal içeren takviyeler
vermekten kaçınmaları konusunda ebeveynleri bilgilendirmesidir. Piyasadaki balların yaklaşık %25’inde
toksin içeren sporlar bulunduğu ve Amerikan Hastalık Kontrol Önleme Merkezi’ne bildirilen vakalarının
%15’inde bal alımı öyküsü olduğundan bir yaşından küçük bebeklerde bal tüketimi önerilmemektedir. Bu
makalede infantil botulizminin epidemiyolojisi, patofizyolojisi ve klinik belirtilerinin yanı sıra pediyatrik
popülasyonda bu hastalığın önlenmesinde çocuk hemşiresinin oynadığı rol tartışmaktadır.
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THE EFFECT OF HONEY ON INFANTILE BOTULISM AND THE CLINICAL ROLE 
OF THE PEDIATRIC NURSE

Abstract

Clostridium botulinum is the main cause of infantile botulism. This toxin is commonly found in soil and
honey, one of the bee products. The infantile form of botulism is caused by ingestion of spores that
colonize the gastrointestinal tract. With the intake of toxins into the body, the neuromuscular system is
adversely affected. Autonomic dysfunction, muscle paralysis and various clinical sequelae occur with the
disruption of acetylcholine secretion. Some cases have been determined to be fatal. Infantile botulism
should be treated as soon as possible because the problems in the respiratory system are progressive.
There are many food-borne causes of infantile botulism. It has been determined that most of the patients
under the age of one consume honey with spore-carrying properties. Babies are thought to be more
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new product formed as a result of controlled crystallization made to improve the sensory and physical 
properties of honey, such as giving natural honey a spreadable feature, with crystals in very small sizes 
that cannot be perceived by the palate. In other words, honey is crystallized to make it spread like butter 
and prevent it from dripping. In this study, creamed honey was produced from filtered honey and the 
effect of this creamed honey production process on the sugar profile of honey was investigated by HPLC-
RID method. In the analyses made, it was concluded that the creamed honey production process did not 
have a significant effect on the sugar profile of honey (p>0.05). 
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new product formed as a result of controlled crystallization made to improve the sensory and physical
properties of honey, such as giving natural honey a spreadable feature, with crystals in very small sizes 
that cannot be perceived by the palate. In other words, honey is crystallized to make it spread like butter
and prevent it from dripping. In this study, creamed honey was produced from filtered honey and the
effect of this creamed honey production process on the sugar profile of honey was investigated by HPLC-
RID method. In the analyses made, it was concluded that the creamed honey production process did not
have a significant effect on the sugar profile of honey (p>0.05).
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susceptible to the disease, as the immature intestinal microflora is unable to destroy Clostridium 
botulinum spores. Supportive care is applied in the treatment of infantile botulism. Infants with mild 
symptoms require basic nursing care. If the patient develops a secondary infection, extensive follow-up 
should be applied in addition to antibiotic treatments. The primary responsibility of pediatric nurses in the 
prevention of infantile botulism is to inform parents to avoid giving honey and honey-containing 
supplements to infants. Honey consumption is not recommended for infants younger than one year of age, 
since approximately 25% of the honey on the market contains spores containing toxins and 15% of the 
cases reported to the American Center for Disease Control and Prevention have a history of honey intake. 
This article discusses the epidemiology, pathophysiology, and clinical manifestations of infantile 
botulism, as well as the role of the pediatric nurse in preventing this disease in the pediatric population.  
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Propolis bal arıları tarafından ağaç ve bitkilerin yapraklarındaki tomurcuklarından ve kabuklarındaki
çatlaklardan toplanan reçinemsi bir maddedir. Propolisin şifa verici özelliğinden dolayı halk tıbbında
çeşitli hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde eski çağlardan beri kullanılmaktadır. Propolisin şifa verici ve
hastalıkları önleme ile tedavi etme özelliği, ihtiva etmiş olduğu fenolik asit, flavonoit, terpenoit, stereoit
ve diğer polifenol içeriğinden ileri gelmektedir. Geliştirilecek olan gıda, kozmetik ve farmasötik temelli
ürünlerin uygulamalarında fenolik asit ve flavonoit içeriklerinin kantitatif olarak belirlenmesi oldukça
önemlidir. Bu amaca yönelik hızlandırılmış çözücü ekstraksiyon (ASE) sistemi kullanılarak Bingöl
propolisinin apolar çözücü sisteminden polar çözücü sistemine doğru ardışık seçici olarak hızlandırılmış
çözücü ekstraksiyonu yapıldı. Etilasetat, metanol ve su çözücü sistemlerinden elde edilen polar
fraksiyonlar içerisindeki fenolik asit ve polifenolik bileşikler Orbitap LC-MS/MS sistemi ile kantitatif
olarak analiz edildi. LC-MS/MS sisteminde toplamda 93 tane fenolik asit ve polifenolik standardının
tanıtılması ile oluşturulan veri tabanında Bingöl propolisinin polar fraksiyonlarında 52 tanesi kantitatif
olarak tespit edildi. Ardışık fraksiyonların LC-MS/MS analiz sonucuna göre toplamda en fazla fenolik asit
ve flavonoit içeriği etil asetat fraksiyonuna, en az ise metanol fraksiyonuna geçtiği görüldü.
Fraksiyonlardaki tanımlanmış toplam fenolik asit ve flavonoit standartlarının etilasetat, metanol ve su 
fraksiyonlarındaki miktarları sırası ile 27442,786 ve 5157 ppb olarak analiz edildi. Etil asetat fraksiyonuna
naringenin (3718,8 ppb) bileşeninin ve metanol fraksiyonuna ise homovanilik asit (458,3 ppb) bileşeninin
spesifik ve ana bileşen olarak geçtiği görülmüştür. Tanımlanan fenolik asit ve flavonoit bileşiklerinin şifa
verici biyoyararlı bileşenler olduğu göz önüne alındığında etil asetat fraksiyonlarından geliştirilecek
formülasyonların özellikle naringenin (3718,8 ppb), krisin (3645,3 ppb), apigenin (2960 ppb), kersetin
(2824 ppb) ve galangin (2409,4 ppb) flavonoit bileşikleri açısından zengin formülasyonların gıda
kozmetik ve ilaç geliştirme uygulamalarında kullanımı mümkün olacaktır.
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Abstract

Propolis is a resinous substance collected by honey bees from buds in the leaves of trees and plants and
from cracks in their bark. Due to the healing properties of propolis, it has been used in folk medicine for
the prevention and treatment of various diseases since ancient times. The ability of propolis to prevent and
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susceptible to the disease, as the immature intestinal microflora is unable to destroy Clostridium 
botulinum spores. Supportive care is applied in the treatment of infantile botulism. Infants with mild 
symptoms require basic nursing care. If the patient develops a secondary infection, extensive follow-up 
should be applied in addition to antibiotic treatments. The primary responsibility of pediatric nurses in the 
prevention of infantile botulism is to inform parents to avoid giving honey and honey-containing 
supplements to infants. Honey consumption is not recommended for infants younger than one year of age, 
since approximately 25% of the honey on the market contains spores containing toxins and 15% of the 
cases reported to the American Center for Disease Control and Prevention have a history of honey intake. 
This article discusses the epidemiology, pathophysiology, and clinical manifestations of infantile 
botulism, as well as the role of the pediatric nurse in preventing this disease in the pediatric population.  
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susceptible to the disease, as the immature intestinal microflora is unable to destroy Clostridium
botulinum spores. Supportive care is applied in the treatment of infantile botulism. Infants with mild
symptoms require basic nursing care. If the patient develops a secondary infection, extensive follow-up 
should be applied in addition to antibiotic treatments. The primary responsibility of pediatric nurses in the
prevention of infantile botulism is to inform parents to avoid giving honey and honey-containing 
supplements to infants. Honey consumption is not recommended for infants younger than one year of age,
since approximately 25% of the honey on the market contains spores containing toxins and 15% of the 
cases reported to the American Center for Disease Control and Prevention have a history of honey intake.
This article discusses the epidemiology, pathophysiology, and clinical manifestations of infantile
botulism, as well as the role of the pediatric nurse in preventing this disease in the pediatric population. 
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GELİŞTİRİLMESİ İÇİN FENOLİK ASİT VE FLAVONOİT İÇERİKLERİNİN 

KANTİTATİF ORANLARININ BELİRLENMESİ 
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Özet 

Propolis bal arıları tarafından ağaç ve bitkilerin yapraklarındaki tomurcuklarından ve kabuklarındaki 
çatlaklardan toplanan reçinemsi bir maddedir. Propolisin şifa verici özelliğinden dolayı halk tıbbında 
çeşitli hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde eski çağlardan beri kullanılmaktadır. Propolisin şifa verici ve 
hastalıkları önleme ile tedavi etme özelliği, ihtiva etmiş olduğu fenolik asit, flavonoit, terpenoit, stereoit 
ve diğer polifenol içeriğinden ileri gelmektedir. Geliştirilecek olan gıda, kozmetik ve farmasötik temelli 
ürünlerin uygulamalarında fenolik asit ve flavonoit içeriklerinin kantitatif olarak belirlenmesi oldukça 
önemlidir. Bu amaca yönelik hızlandırılmış çözücü ekstraksiyon (ASE) sistemi kullanılarak Bingöl 
propolisinin apolar çözücü sisteminden polar çözücü sistemine doğru ardışık seçici olarak hızlandırılmış 
çözücü ekstraksiyonu yapıldı. Etilasetat, metanol ve su çözücü sistemlerinden elde edilen polar 
fraksiyonlar içerisindeki fenolik asit ve polifenolik bileşikler Orbitap LC-MS/MS sistemi ile kantitatif 
olarak analiz edildi. LC-MS/MS sisteminde toplamda 93 tane fenolik asit ve polifenolik standardının 
tanıtılması ile oluşturulan veri tabanında Bingöl propolisinin polar fraksiyonlarında 52 tanesi kantitatif 
olarak tespit edildi. Ardışık fraksiyonların LC-MS/MS analiz sonucuna göre toplamda en fazla fenolik asit 
ve flavonoit içeriği etil asetat fraksiyonuna, en az ise metanol fraksiyonuna geçtiği görüldü. 
Fraksiyonlardaki tanımlanmış toplam fenolik asit ve flavonoit standartlarının etilasetat, metanol ve su 
fraksiyonlarındaki miktarları sırası ile 27442,786 ve 5157 ppb olarak analiz edildi. Etil asetat fraksiyonuna 
naringenin (3718,8 ppb) bileşeninin ve metanol fraksiyonuna ise homovanilik asit (458,3 ppb) bileşeninin 
spesifik ve ana bileşen olarak geçtiği görülmüştür.  Tanımlanan fenolik asit ve flavonoit bileşiklerinin şifa 
verici biyoyararlı bileşenler olduğu göz önüne alındığında etil asetat fraksiyonlarından geliştirilecek 
formülasyonların özellikle naringenin (3718,8 ppb), krisin (3645,3 ppb), apigenin (2960 ppb), kersetin 
(2824 ppb) ve galangin (2409,4 ppb) flavonoit bileşikleri açısından zengin formülasyonların gıda 
kozmetik ve ilaç geliştirme uygulamalarında kullanımı mümkün olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Propolis, Hızlandırılmış Çözücü Ekstraksiyonu, LC-MS/MS, Fenolik ve Flavanoit 
Bileşikler  

DETERMİNATİON OF QUANTİTATİVE RATİOS OF PHENOLİC ACİD AND FLAVONOİD 
CONTENTS FOR THE DEVELOPMENT OF FOOD, COSMETİCS AND PHARMACEUTİCAL 

PRODUCTS FROM BİNGOL PROPOLİS 

Abstract 

Propolis is a resinous substance collected by honey bees from buds in the leaves of trees and plants and 
from cracks in their bark. Due to the healing properties of propolis, it has been used in folk medicine for 
the prevention and treatment of various diseases since ancient times. The ability of propolis to prevent and 
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treat curative diseases is due to the phenolic acid, flavonoid terpenoid, steroid and other polyphenol 
content it contains. Quantitative determination of phenolic acid and flavonoid contents is very important in 
the applications of food, cosmetics and pharmaceutical-based products to be developed. For this purpose, 
by using the accelerated solvent extraction (ASE) system, sequential selectively accelerated solvent 
extraction of Bingöl propolis from the apolar solvent system to the polar solvent system was performed. 
Phenolic acid and polyphenolic compounds in polar fractions obtained from ethylacetate, methanol and 
water solvent systems were quantitatively analyzed by Orbitap LC-MS/MS system. In the database 
created by introducing a total of 93 phenolic acids and polyphenolic standards in the LC-MS/MS system, 
52 of them were quantitatively detected in polar fractions of Bingöl propolis. According to the LC-
MS/MS analysis results of the successive fractions, it was seen that the highest phenolic acid and 
flavonoid content in total passed to the ethyl acetate fraction and the least to the methanol fraction. The 
amounts of total phenolic acid and flavonoid standards defined in the fractions in the ethylacetate, 
methanol and water fractions were analyzed as 27442, 786 and 5157 ppb, respectively. It was observed 
that naringenin (3718.8 ppb) component was passed to the ethyl acetate fraction and homovanilic acid 
(458.3 ppb) component to the methanol fraction as a specific and main component. Considering that the 
identified phenolic acid and flavonoid compounds are healing bioavailable components, formulations to 
be developed from ethyl acetate fractions, especially naringenin (3718.8 ppb), chrysin (3645.3 ppb), 
apigenin (2960 ppb), quercetin (2824 ppb) and galangin ( 2409.4 ppb) formulations rich in flavonoid 
compounds will be possible to use in food, cosmetic and drug development applications. 

Keywords: Propolis, Accelerated Solvent Extraction, LC-MS/MS, Phenolic and Flavonoid Compounds 
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Özet

Bal arısı (Apis mellifera) kolonilerinin bütün bir yıl boyunca verimliliğinin sürdürülebilmesi arıcılık
sektörü açısından önem arz etmektedir. Bal arısının sağlığında, arının bağırsak mikrobiyotası kilit rol
oynamaktadır. Normalde arı bağırsak mikrobiyotası Enterobacteriaceae, Alcaligenaceae,
Pseudomonadaceae, laktik asit bakterileri, mayalar, Bacillus cinsi ve çeşitli mikroorganizma gruplarını
içermektedir. Ancak besin miktarı, besin bileşimi, sıcaklık, antibiyotikler ve bazı herbisitler gibi faktörler
arı bağırsağındaki mikrobiyal çeşitliliği etkileyebilmekte ve bal arısını enfeksiyonlara karşı daha hassas
hale getirebilmektedir. Arı bağırsağına probiyotik takviyelerin yapılması, arı sağlığının iyileşmesinde ve
arı populasyonunun artmasında faydalı olmakta buna bağlı olarak bal verimi de artmaktadır. Yapılan
çeşitli araştırmalarda, bal arılarının besinlerine, bal arısının bağırsağından izole edilen çeşitli laktik asit
bakterileri, mayalar, Bacillus cinsi probiyotik mikroorganizmalar eklendiğinde olumlu sonuçlar alınmıştır.
Ticari probiyotik suşların eklendiği bazı çalışmalarda olumlu, bazılarında ise olumsuz sonuçlar
gözlenmiştir. Bu konudaki çalışmalar henüz yetersiz düzeyde olup daha fazla araştırma yapılması
gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bal arısı, bağırsak mikroflorası, probiyotik, prebiyotik

SUPPORTING HONEY BEE GUT MICROBIOTA (APIS MELLIFERA) WITH
PROBIOTICS

Abstract

It is important for the beekeeping sector to maintain the productivity of honey bee (Apis mellifera)
colonies throughout the year. The gut microbiota of the bee plays a key role in the health of the honey bee.
Normally, bee gut microbiota includes various groups of microorganisms such as Enterobacteriaceae,
Alcaligenaceae, Pseudomonadaceae, lactic acid bacteria, yeasts, Bacillus genus. However, factors such as
nutrient content, nutrient composition, temperature, antibiotics and some herbicides can affect the gut
microbiota and the honey bee become more susceptible to infections. Adding probiotics to their diet is
beneficial in improving bee health and increasing the bee population, as a result honey yield increases. In
various studies, positive results were obtained when probiotic microorganisms isolated from the gut
microbiota of the honey bee such as various lactic acid bacteria, yeasts and  the genus Bacillus were added
to the diet of honey bees. In some studies commercial probiotic strains were added positive results were
obtained, on the other hand negative results were also obtained. Existing studies on this subject are still
not sufficient and more research is needed.

Keywords: Honey bee, gut microbiota, probiotic, prebiotic
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treat curative diseases is due to the phenolic acid, flavonoid terpenoid, steroid and other polyphenol 
content it contains. Quantitative determination of phenolic acid and flavonoid contents is very important in 
the applications of food, cosmetics and pharmaceutical-based products to be developed. For this purpose, 
by using the accelerated solvent extraction (ASE) system, sequential selectively accelerated solvent 
extraction of Bingöl propolis from the apolar solvent system to the polar solvent system was performed. 
Phenolic acid and polyphenolic compounds in polar fractions obtained from ethylacetate, methanol and 
water solvent systems were quantitatively analyzed by Orbitap LC-MS/MS system. In the database 
created by introducing a total of 93 phenolic acids and polyphenolic standards in the LC-MS/MS system, 
52 of them were quantitatively detected in polar fractions of Bingöl propolis. According to the LC-
MS/MS analysis results of the successive fractions, it was seen that the highest phenolic acid and 
flavonoid content in total passed to the ethyl acetate fraction and the least to the methanol fraction. The 
amounts of total phenolic acid and flavonoid standards defined in the fractions in the ethylacetate, 
methanol and water fractions were analyzed as 27442, 786 and 5157 ppb, respectively. It was observed 
that naringenin (3718.8 ppb) component was passed to the ethyl acetate fraction and homovanilic acid 
(458.3 ppb) component to the methanol fraction as a specific and main component. Considering that the 
identified phenolic acid and flavonoid compounds are healing bioavailable components, formulations to 
be developed from ethyl acetate fractions, especially naringenin (3718.8 ppb), chrysin (3645.3 ppb), 
apigenin (2960 ppb), quercetin (2824 ppb) and galangin ( 2409.4 ppb) formulations rich in flavonoid 
compounds will be possible to use in food, cosmetic and drug development applications. 
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Özet

Bal arısı (Apis mellifera) kolonilerinin bütün bir yıl boyunca verimliliğinin sürdürülebilmesi arıcılık
sektörü açısından önem arz etmektedir. Bal arısının sağlığında, arının bağırsak mikrobiyotası kilit rol
oynamaktadır. Normalde arı bağırsak mikrobiyotası Enterobacteriaceae, Alcaligenaceae,
Pseudomonadaceae, laktik asit bakterileri, mayalar, Bacillus cinsi ve çeşitli mikroorganizma gruplarını
içermektedir. Ancak besin miktarı, besin bileşimi, sıcaklık, antibiyotikler ve bazı herbisitler gibi faktörler
arı bağırsağındaki mikrobiyal çeşitliliği etkileyebilmekte ve bal arısını enfeksiyonlara karşı daha hassas
hale getirebilmektedir. Arı bağırsağına probiyotik takviyelerin yapılması, arı sağlığının iyileşmesinde ve
arı populasyonunun artmasında faydalı olmakta buna bağlı olarak bal verimi de artmaktadır. Yapılan
çeşitli araştırmalarda, bal arılarının besinlerine, bal arısının bağırsağından izole edilen çeşitli laktik asit
bakterileri, mayalar, Bacillus cinsi probiyotik mikroorganizmalar eklendiğinde olumlu sonuçlar alınmıştır.
Ticari probiyotik suşların eklendiği bazı çalışmalarda olumlu, bazılarında ise olumsuz sonuçlar
gözlenmiştir. Bu konudaki çalışmalar henüz yetersiz düzeyde olup daha fazla araştırma yapılması
gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bal arısı, bağırsak mikroflorası, probiyotik, prebiyotik

SUPPORTING HONEY BEE GUT MICROBIOTA (APIS MELLIFERA) WITH
PROBIOTICS

Abstract

It is important for the beekeeping sector to maintain the productivity of honey bee (Apis mellifera)
colonies throughout the year. The gut microbiota of the bee plays a key role in the health of the honey bee.
Normally, bee gut microbiota includes various groups of microorganisms such as Enterobacteriaceae,
Alcaligenaceae, Pseudomonadaceae, lactic acid bacteria, yeasts, Bacillus genus. However, factors such as
nutrient content, nutrient composition, temperature, antibiotics and some herbicides can affect the gut
microbiota and the honey bee become more susceptible to infections. Adding probiotics to their diet is
beneficial in improving bee health and increasing the bee population, as a result honey yield increases. In
various studies, positive results were obtained when probiotic microorganisms isolated from the gut
microbiota of the honey bee such as various lactic acid bacteria, yeasts and  the genus Bacillus were added
to the diet of honey bees. In some studies commercial probiotic strains were added positive results were
obtained, on the other hand negative results were also obtained. Existing studies on this subject are still
not sufficient and more research is needed.

Keywords: Honey bee, gut microbiota, probiotic, prebiotic
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treat curative diseases is due to the phenolic acid, flavonoid terpenoid, steroid and other polyphenol
content it contains. Quantitative determination of phenolic acid and flavonoid contents is very important in
the applications of food, cosmetics and pharmaceutical-based products to be developed. For this purpose,
by using the accelerated solvent extraction (ASE) system, sequential selectively accelerated solvent
extraction of Bingöl propolis from the apolar solvent system to the polar solvent system was performed.
Phenolic acid and polyphenolic compounds in polar fractions obtained from ethylacetate, methanol and
water solvent systems were quantitatively analyzed by Orbitap LC-MS/MS system. In the database 
created by introducing a total of 93 phenolic acids and polyphenolic standards in the LC-MS/MS system,
52 of them were quantitatively detected in polar fractions of Bingöl propolis. According to the LC-
MS/MS analysis results of the successive fractions, it was seen that the highest phenolic acid and
flavonoid content in total passed to the ethyl acetate fraction and the least to the methanol fraction. The
amounts of total phenolic acid and flavonoid standards defined in the fractions in the ethylacetate,
methanol and water fractions were analyzed as 27442, 786 and 5157 ppb, respectively. It was observed
that naringenin (3718.8 ppb) component was passed to the ethyl acetate fraction and homovanilic acid
(458.3 ppb) component to the methanol fraction as a specific and main component. Considering that the
identified phenolic acid and flavonoid compounds are healing bioavailable components, formulations to
be developed from ethyl acetate fractions, especially naringenin (3718.8 ppb), chrysin (3645.3 ppb),
apigenin (2960 ppb), quercetin (2824 ppb) and galangin ( 2409.4 ppb) formulations rich in flavonoid
compounds will be possible to use in food, cosmetic and drug development applications.

Keywords: Propolis, Accelerated Solvent Extraction, LC-MS/MS, Phenolic and Flavonoid Compounds
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Özet 

Bal arısı (Apis mellifera) kolonilerinin bütün bir yıl boyunca verimliliğinin sürdürülebilmesi arıcılık 
sektörü açısından önem arz etmektedir. Bal arısının sağlığında, arının bağırsak mikrobiyotası kilit rol 
oynamaktadır. Normalde arı bağırsak mikrobiyotası Enterobacteriaceae, Alcaligenaceae, 
Pseudomonadaceae, laktik asit bakterileri, mayalar, Bacillus cinsi ve çeşitli mikroorganizma gruplarını 
içermektedir. Ancak besin miktarı, besin bileşimi, sıcaklık, antibiyotikler ve bazı herbisitler gibi faktörler 
arı bağırsağındaki mikrobiyal çeşitliliği etkileyebilmekte ve bal arısını enfeksiyonlara karşı daha hassas 
hale getirebilmektedir. Arı bağırsağına probiyotik takviyelerin yapılması, arı sağlığının iyileşmesinde ve 
arı populasyonunun artmasında faydalı olmakta buna bağlı olarak bal verimi de artmaktadır. Yapılan 
çeşitli araştırmalarda, bal arılarının besinlerine, bal arısının bağırsağından izole edilen çeşitli laktik asit 
bakterileri, mayalar, Bacillus cinsi probiyotik mikroorganizmalar eklendiğinde olumlu sonuçlar alınmıştır. 
Ticari probiyotik suşların eklendiği bazı çalışmalarda olumlu, bazılarında ise olumsuz sonuçlar 
gözlenmiştir. Bu konudaki çalışmalar henüz yetersiz düzeyde olup daha fazla araştırma yapılması 
gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bal arısı, bağırsak mikroflorası, probiyotik, prebiyotik 

SUPPORTING HONEY BEE GUT MICROBIOTA (APIS MELLIFERA) WITH 
PROBIOTICS 

Abstract 

It is important for the beekeeping sector to maintain the productivity of honey bee (Apis mellifera) 
colonies throughout the year. The gut microbiota of the bee plays a key role in the health of the honey bee. 
Normally, bee gut microbiota includes various groups of microorganisms such as Enterobacteriaceae, 
Alcaligenaceae, Pseudomonadaceae, lactic acid bacteria, yeasts, Bacillus genus. However, factors such as 
nutrient content, nutrient composition, temperature, antibiotics and some herbicides can affect the gut 
microbiota and the honey bee become more susceptible to infections. Adding probiotics to their diet is 
beneficial in improving bee health and increasing the bee population, as a result honey yield increases. In 
various studies, positive results were obtained when probiotic microorganisms isolated from the gut 
microbiota of the honey bee such as various lactic acid bacteria, yeasts and  the genus Bacillus were added 
to the diet of honey bees. In some studies commercial probiotic strains were added positive results were 
obtained, on the other hand  negative results were also obtained. Existing studies on this subject are still 
not sufficient and more research is needed. 

Keywords: Honey bee, gut microbiota, probiotic, prebiotic 
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Özet 

Arı poleni, bal arısı tarafından çiçeklerden toplanan polenlerin, nektar, tükürük salgısı ve enzimlerle pelet 
haline getirilmesi ile oluşan yapılardır. Arı poleni karbonhidrat, protein, lipitler, yağ asitlerini 
içermektedir. Bunun yanı sıra arı poleninin kimyasal içeriğinde fenolik bileşikler, karotenoidler vitaminler 
ve elementler bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda arı poleninin Fe, Zn, Cu, Co, Mn, Cr ve Mo gibi 
esansiyel elementler yönünden önemli bir kaynak olabileceği ve bu elementlerin vücutta eksikliği söz 
konusu olduğunda arı poleninden gıda takviyesi olarak faydalanabileceği belirtilmektedir. Bu çalışmada, 
monofloral Citrus spp. arı polenlerinin element içeriği değerlendirilmiştir. Bunun için önce, 
melissopalinolojik analiz ile çeşitli bölgelerden toplanan arı polenlerinin, bitkisel kaynağı doğrulanmıştır. 
Daha sonra indüktif eşleşmiş plazma-kütle spektrometresi (ICP -MS) cihazı ile polenlerin element içeriği 
belirlenmiştir. Element içerikleri belirlenen Citrus spp. arı poleni örneklerinin önerilen diyet miktarı 
(Recommended Dietary Allowances) %RDA değerleri hesaplanmıştır. Citrus spp. arı poleninin element 
içeriğinin gıda takviyesi olarak tüketilmeye uygun olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arı poleni, Citrus spp., melissopalinoloji, ICP-MS, element 

DETERMINATION OF THE ELEMENTS CONTENT OF CITRUS BEE POLLEN 

Abstract 

Bee pollen is a natural structure to form by flower pollen, nectar, salivary secretions, and enzymes by the 
honey bee. Bee pollen contains carbohydrates, proteins, lipids and fatty acids. In addition, the chemical 
content of bee pollen contains phenolic compounds, carotenoids, vitamins and elements. Studies have 
shown that bee pollen can be an important source of essential elements such as Fe, Zn, Cu, Co, Mn, Cr 
and Mo, and bee pollen can be used as a food supplement when there is a deficiency of these elements in 
the body. In this study, the elemental content of monofloral Citrus spp. bee pollen was evaluated. For this, 
firstly, the floral source of bee pollen collected from various regions was confirmed by 
melissopalynological analysis. Then, the elemental content of pollen was determined by inductively 
coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) device. The recommended dietary allowances %RDA value 
of Citrus spp. bee pollen samples was calculated. As a result, it was determined that the element content 
of Citrus spp. bee pollen is suitable for consumption as a food supplement. 

Keywords: Bee pollen, Citrus spp., melissopalynology, ICP-MS, element 
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Abstract

Polyphenolic compounds show high antioxidant activity and are found in honey plants, which allows them
to be used as a chemotaxonomic marker when investigating the botanical origin of honey.The aim of this
research was to determine whether there are differences in the content of polyphenolic components
between honey produced in a conventional way and using organic production. In the research,
"conventional" and "organic" honey from linden, acacia, chestnut and meadow herbs were tested, using
standard analytical methods. Comparing the tested samples, “conventional” honey of different botanical
species contained more total polyphenols (100.7-145.9µg/g gallic acid equivalents - GAE) compared to 
“organic” honey (93.5-129.5µg/g GAE), except for acacia honey samples (76.5µg /g GAE). The values of
total flavonoids in all “organic” honey samples were higher (117.0-307.0µg/g quercetin equivalents - QE) 
compared to “conventionally” produced honey (48.7-298.7µg/g QE), except for meadow honey
(140.3µg/g QE). The values of dihydroxycinnamic acid derivative content in all “organic” honey samples
(60.5-112.1µg/g chlorogenic acid equivalents -CGAE) were higher than in “conventionally” produced
honey (65.9-91.1µg/g CGAE). The obtained results indicated that production methods (conventional or
organic) are not crucial for the content of polyphenolic components. In fact, the botanical origin of honey
has a significant influence on the content of polyphenolic components.

Keywords: total polyphenols, total flavonoids, derivatives of dihydroxycinnamic acid
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Özet 

Arı poleni, bal arısı tarafından çiçeklerden toplanan polenlerin, nektar, tükürük salgısı ve enzimlerle pelet 
haline getirilmesi ile oluşan yapılardır. Arı poleni karbonhidrat, protein, lipitler, yağ asitlerini 
içermektedir. Bunun yanı sıra arı poleninin kimyasal içeriğinde fenolik bileşikler, karotenoidler vitaminler 
ve elementler bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda arı poleninin Fe, Zn, Cu, Co, Mn, Cr ve Mo gibi 
esansiyel elementler yönünden önemli bir kaynak olabileceği ve bu elementlerin vücutta eksikliği söz 
konusu olduğunda arı poleninden gıda takviyesi olarak faydalanabileceği belirtilmektedir. Bu çalışmada, 
monofloral Citrus spp. arı polenlerinin element içeriği değerlendirilmiştir. Bunun için önce, 
melissopalinolojik analiz ile çeşitli bölgelerden toplanan arı polenlerinin, bitkisel kaynağı doğrulanmıştır. 
Daha sonra indüktif eşleşmiş plazma-kütle spektrometresi (ICP -MS) cihazı ile polenlerin element içeriği 
belirlenmiştir. Element içerikleri belirlenen Citrus spp. arı poleni örneklerinin önerilen diyet miktarı 
(Recommended Dietary Allowances) %RDA değerleri hesaplanmıştır. Citrus spp. arı poleninin element 
içeriğinin gıda takviyesi olarak tüketilmeye uygun olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arı poleni, Citrus spp., melissopalinoloji, ICP-MS, element 

DETERMINATION OF THE ELEMENTS CONTENT OF CITRUS BEE POLLEN 

Abstract 

Bee pollen is a natural structure to form by flower pollen, nectar, salivary secretions, and enzymes by the 
honey bee. Bee pollen contains carbohydrates, proteins, lipids and fatty acids. In addition, the chemical 
content of bee pollen contains phenolic compounds, carotenoids, vitamins and elements. Studies have 
shown that bee pollen can be an important source of essential elements such as Fe, Zn, Cu, Co, Mn, Cr 
and Mo, and bee pollen can be used as a food supplement when there is a deficiency of these elements in 
the body. In this study, the elemental content of monofloral Citrus spp. bee pollen was evaluated. For this, 
firstly, the floral source of bee pollen collected from various regions was confirmed by 
melissopalynological analysis. Then, the elemental content of pollen was determined by inductively 
coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) device. The recommended dietary allowances %RDA value 
of Citrus spp. bee pollen samples was calculated. As a result, it was determined that the element content 
of Citrus spp. bee pollen is suitable for consumption as a food supplement. 

Keywords: Bee pollen, Citrus spp., melissopalynology, ICP-MS, element 

CONTENT OF POLYPHENOLİC COMPOUNDS OF CONVENTİONALLY AND 
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Abstract

Polyphenolic compounds show high antioxidant activity and are found in honey plants, which allows them
to be used as a chemotaxonomic marker when investigating the botanical origin of honey.The aim of this
research was to determine whether there are differences in the content of polyphenolic components
between honey produced in a conventional way and using organic production. In the research,
"conventional" and "organic" honey from linden, acacia, chestnut and meadow herbs were tested, using
standard analytical methods. Comparing the tested samples, “conventional” honey of different botanical
species contained more total polyphenols (100.7-145.9µg/g gallic acid equivalents - GAE) compared to 
“organic” honey (93.5-129.5µg/g GAE), except for acacia honey samples (76.5µg /g GAE). The values of
total flavonoids in all “organic” honey samples were higher (117.0-307.0µg/g quercetin equivalents - QE) 
compared to “conventionally” produced honey (48.7-298.7µg/g QE), except for meadow honey
(140.3µg/g QE). The values of dihydroxycinnamic acid derivative content in all “organic” honey samples
(60.5-112.1µg/g chlorogenic acid equivalents -CGAE) were higher than in “conventionally” produced
honey (65.9-91.1µg/g CGAE). The obtained results indicated that production methods (conventional or
organic) are not crucial for the content of polyphenolic components. In fact, the botanical origin of honey
has a significant influence on the content of polyphenolic components.

Keywords: total polyphenols, total flavonoids, derivatives of dihydroxycinnamic acid
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Özet

Arı poleni, bal arısı tarafından çiçeklerden toplanan polenlerin, nektar, tükürük salgısı ve enzimlerle pelet
haline getirilmesi ile oluşan yapılardır. Arı poleni karbonhidrat, protein, lipitler, yağ asitlerini
içermektedir. Bunun yanı sıra arı poleninin kimyasal içeriğinde fenolik bileşikler, karotenoidler vitaminler
ve elementler bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda arı poleninin Fe, Zn, Cu, Co, Mn, Cr ve Mo gibi
esansiyel elementler yönünden önemli bir kaynak olabileceği ve bu elementlerin vücutta eksikliği söz
konusu olduğunda arı poleninden gıda takviyesi olarak faydalanabileceği belirtilmektedir. Bu çalışmada,
monofloral Citrus spp. arı polenlerinin element içeriği değerlendirilmiştir. Bunun için önce,
melissopalinolojik analiz ile çeşitli bölgelerden toplanan arı polenlerinin, bitkisel kaynağı doğrulanmıştır.
Daha sonra indüktif eşleşmiş plazma-kütle spektrometresi (ICP -MS) cihazı ile polenlerin element içeriği
belirlenmiştir. Element içerikleri belirlenen Citrus spp. arı poleni örneklerinin önerilen diyet miktarı
(Recommended Dietary Allowances) %RDA değerleri hesaplanmıştır. Citrus spp. arı poleninin element
içeriğinin gıda takviyesi olarak tüketilmeye uygun olduğu belirlenmiştir.
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DETERMINATION OF THE ELEMENTS CONTENT OF CITRUS BEE POLLEN

Abstract

Bee pollen is a natural structure to form by flower pollen, nectar, salivary secretions, and enzymes by the
honey bee. Bee pollen contains carbohydrates, proteins, lipids and fatty acids. In addition, the chemical
content of bee pollen contains phenolic compounds, carotenoids, vitamins and elements. Studies have
shown that bee pollen can be an important source of essential elements such as Fe, Zn, Cu, Co, Mn, Cr
and Mo, and bee pollen can be used as a food supplement when there is a deficiency of these elements in
the body. In this study, the elemental content of monofloral Citrus spp. bee pollen was evaluated. For this,
firstly, the floral source of bee pollen collected from various regions was confirmed by
melissopalynological analysis. Then, the elemental content of pollen was determined by inductively
coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) device. The recommended dietary allowances %RDA value
of Citrus spp. bee pollen samples was calculated. As a result, it was determined that the element content
of Citrus spp. bee pollen is suitable for consumption as a food supplement.
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Abstract  

Polyphenolic compounds show high antioxidant activity and are found in honey plants, which allows them 
to be used as a chemotaxonomic marker when investigating the botanical origin of honey.The aim of this 
research was to determine whether there are differences in the content of polyphenolic components 
between honey produced in a conventional way and using organic production. In the research, 
"conventional" and "organic" honey from linden, acacia, chestnut and meadow herbs were tested, using 
standard analytical methods. Comparing the tested samples, “conventional” honey of different botanical 
species contained more total polyphenols (100.7-145.9µg/g gallic acid equivalents - GAE) compared to 
“organic” honey (93.5-129.5µg/g GAE), except for acacia honey samples (76.5µg /g GAE). The values of 
total flavonoids in all “organic” honey samples were higher (117.0-307.0µg/g quercetin equivalents - QE) 
compared to “conventionally” produced honey (48.7-298.7µg/g QE), except for meadow honey 
(140.3µg/g QE). The values of dihydroxycinnamic acid derivative content in all “organic” honey samples 
(60.5-112.1µg/g chlorogenic acid equivalents -CGAE) were higher than in “conventionally” produced 
honey (65.9-91.1µg/g CGAE). The obtained results indicated that production methods (conventional or 
organic) are not crucial for the content of polyphenolic components. In fact, the botanical origin of honey 
has a significant influence on the content of polyphenolic components. 
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Özet 

Bugüne kadar tanımı yapılmış 150.000'den fazla canlı türü olan ve içerisinde bal arıları, yaban arıları, 
testereli arılar ve karıncalar gibi büyük böcek guruplarını barındıran Hymenoptera (Zar kanatlılar) 
takımına mensup bireylerin doğal ekosistem içerisinde önemli rolleri vardır. Bunlardan ilki ve en önemlisi 
bitkilerin tozlaşması (polinasyon)’dır. Tozlaşma, bitkilerde erkek organlar (stamen) tarafından üretilen 
polenlerin dişi organın (pistil) tepecik bölümüne ulaşması olayıdır. Tozlaşma rüzgâr, su ve hayvanlar 
tarafından gerçekleşebilmesine rağmen arılar, doğadaki en önemli tozlayıcı canlılar olarak 
bilinmektedirler. Arılar, çiçeklerdeki nektar ile beslenirken bitkinin tozlaşmasına da yardımcı 
olmaktadırlar. Hymenoptera takımının Apidae familyasına mensup bal arıları (Apis mellifera L.), 
çiçeklerden topladıkları nektarları insanlar için çok faydalı olan bala dönüştürürler. Ayrıca bu takıma 
mensup bazı bireyler ise tarımda zararlı böcekleri kontrol ederek biyolojik mücadelede önemli görevler 
üstlenmektedirler. Hymenoptera takımına ait bireylerin çoğunluğu tarımsal zararlılar üzerinde parazitoid 
veya predatör şeklinde yaşamlarını devam ettirmektedirler. Parazitoid türler yaşamını tek bir konukçu 
üzerinde sürdürebilen ve zararlı böceklerin yumurta, larva, pupa ve ergin dönemleri üzerine veya içerisine 
yumurtalarını bırakıp, konukçusunda beslenerek gelişen ve konukçusunu öldüren türlerdir. Predatör türler 
ise yaşamını birçok konukçu üzerinde devam ettirebilen ve konukçusunu yemek suretiyle öldüren 
türlerdir. Hymenoptera takımında Braconidae, Ichneumonidae, Encyrtidae, Aphelinidae ve Scelionidae 
gibi familyalar parazitoid iken Vespidae, Sphecidae, Crabronidae ve Pompilidae gibi familyalara mensup 
bireyler ise predatördürler. Tarımsal üretimde yukarıda sıralanan önemli rolleri üstlenen arılar, yanlış 
tarım uygulamaları gibi bazı nedenlere bağlı olarak doğadaki popülasyonları giderek azalmakta ve 
çoğunlukla tarımın yapılmadığı dağlık veya ormanlık alanlarda bulunmaktadırlar. Dolayısıyla tarımda bu 
kadar etkin rol üstlenen arıları, tarım alanlarının dışına itmek ileride telafisi zor olacak sorunlara neden 
olabilir. Bu nedenle doğadaki arı popülasyonlarının varlığını dikkate alarak tarımsal faaliyetler yapılmalı 
ve bu canlılar tarımsal üretime dâhil edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Tarım, Arılar, Tozlaşma, Bal, Parazitoid, Predatör. 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF BEES IN AGRICULTURE 

Abstract 

Individuals belonging to Hymenoptera (membrane-winged) order, which has more than 150,000 living 
species that have been described so far, and which contain large insect groups such as honey bees, wasps, 
saw bees and ants, have important roles in natural ecosystem. The first and most important of these is the 
pollination of plants. Pollination is adhesion of pollen produced by male organs (stamens) in plants to the 
stigma of pistil. Although pollination can be done by wind, water and animals, bees are known as the most 
important pollinators in nature. While bees feed on the nectar in flowers, they also help pollinate plant. In 
addition, honeybees (Apis mellifera L.) belonging to the Apidae family of the order Hymenoptera 

transform the nectar they collect from flowers into honey, which is very useful for humans. In addition,
some individuals belonging to this team undertake important tasks in biological control by controlling 
harmful insects in agriculture. The majority of individuals belonging to order Hymenoptera continue their
lives as parasitoids or predators on agricultural pests. Parasitoid species are species that can survive on a
single host, lay their eggs on or in egg, larva, pupa and adult stages of harmful insects, develop by feeding
in their host, and kill their host. Predator species are those that can survive on many hosts and kill their
host by eating. While families such as Braconidae, Ichneumonidae, Encyrtidae, Aphelinidae and 
Scelionidae in order Hymenoptera are parasitoid, individuals belonging to families such as Vespidae,
Sphecidae, Crabronidae and Pompilidae are predators. Bees, which take on the important roles listed
above in agricultural production, are gradually decreasing in nature due to some reasons such as wrong
agricultural practices, and they are mostly found in mountainous or forested areas where agriculture is not
done. Therefore, pushing the bees, which play such an active role in agriculture, out of agricultural areas
may cause problems that will be difficult to compensate in future. For this reason, agricultural activities
should be carried out taking into account the existence of bee populations in nature and these creatures 
should be included in agricultural production.

Keywords: Agriculture, Bees, Pollination, Honey, Parasitoid, Predator.
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Özet 

Bugüne kadar tanımı yapılmış 150.000'den fazla canlı türü olan ve içerisinde bal arıları, yaban arıları, 
testereli arılar ve karıncalar gibi büyük böcek guruplarını barındıran Hymenoptera (Zar kanatlılar) 
takımına mensup bireylerin doğal ekosistem içerisinde önemli rolleri vardır. Bunlardan ilki ve en önemlisi 
bitkilerin tozlaşması (polinasyon)’dır. Tozlaşma, bitkilerde erkek organlar (stamen) tarafından üretilen 
polenlerin dişi organın (pistil) tepecik bölümüne ulaşması olayıdır. Tozlaşma rüzgâr, su ve hayvanlar 
tarafından gerçekleşebilmesine rağmen arılar, doğadaki en önemli tozlayıcı canlılar olarak 
bilinmektedirler. Arılar, çiçeklerdeki nektar ile beslenirken bitkinin tozlaşmasına da yardımcı 
olmaktadırlar. Hymenoptera takımının Apidae familyasına mensup bal arıları (Apis mellifera L.), 
çiçeklerden topladıkları nektarları insanlar için çok faydalı olan bala dönüştürürler. Ayrıca bu takıma 
mensup bazı bireyler ise tarımda zararlı böcekleri kontrol ederek biyolojik mücadelede önemli görevler 
üstlenmektedirler. Hymenoptera takımına ait bireylerin çoğunluğu tarımsal zararlılar üzerinde parazitoid 
veya predatör şeklinde yaşamlarını devam ettirmektedirler. Parazitoid türler yaşamını tek bir konukçu 
üzerinde sürdürebilen ve zararlı böceklerin yumurta, larva, pupa ve ergin dönemleri üzerine veya içerisine 
yumurtalarını bırakıp, konukçusunda beslenerek gelişen ve konukçusunu öldüren türlerdir. Predatör türler 
ise yaşamını birçok konukçu üzerinde devam ettirebilen ve konukçusunu yemek suretiyle öldüren 
türlerdir. Hymenoptera takımında Braconidae, Ichneumonidae, Encyrtidae, Aphelinidae ve Scelionidae 
gibi familyalar parazitoid iken Vespidae, Sphecidae, Crabronidae ve Pompilidae gibi familyalara mensup 
bireyler ise predatördürler. Tarımsal üretimde yukarıda sıralanan önemli rolleri üstlenen arılar, yanlış 
tarım uygulamaları gibi bazı nedenlere bağlı olarak doğadaki popülasyonları giderek azalmakta ve 
çoğunlukla tarımın yapılmadığı dağlık veya ormanlık alanlarda bulunmaktadırlar. Dolayısıyla tarımda bu 
kadar etkin rol üstlenen arıları, tarım alanlarının dışına itmek ileride telafisi zor olacak sorunlara neden 
olabilir. Bu nedenle doğadaki arı popülasyonlarının varlığını dikkate alarak tarımsal faaliyetler yapılmalı 
ve bu canlılar tarımsal üretime dâhil edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Tarım, Arılar, Tozlaşma, Bal, Parazitoid, Predatör. 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF BEES IN AGRICULTURE 

Abstract 

Individuals belonging to Hymenoptera (membrane-winged) order, which has more than 150,000 living 
species that have been described so far, and which contain large insect groups such as honey bees, wasps, 
saw bees and ants, have important roles in natural ecosystem. The first and most important of these is the 
pollination of plants. Pollination is adhesion of pollen produced by male organs (stamens) in plants to the 
stigma of pistil. Although pollination can be done by wind, water and animals, bees are known as the most 
important pollinators in nature. While bees feed on the nectar in flowers, they also help pollinate plant. In 
addition, honeybees (Apis mellifera L.) belonging to the Apidae family of the order Hymenoptera 

transform the nectar they collect from flowers into honey, which is very useful for humans. In addition,
some individuals belonging to this team undertake important tasks in biological control by controlling 
harmful insects in agriculture. The majority of individuals belonging to order Hymenoptera continue their
lives as parasitoids or predators on agricultural pests. Parasitoid species are species that can survive on a
single host, lay their eggs on or in egg, larva, pupa and adult stages of harmful insects, develop by feeding
in their host, and kill their host. Predator species are those that can survive on many hosts and kill their
host by eating. While families such as Braconidae, Ichneumonidae, Encyrtidae, Aphelinidae and 
Scelionidae in order Hymenoptera are parasitoid, individuals belonging to families such as Vespidae,
Sphecidae, Crabronidae and Pompilidae are predators. Bees, which take on the important roles listed
above in agricultural production, are gradually decreasing in nature due to some reasons such as wrong
agricultural practices, and they are mostly found in mountainous or forested areas where agriculture is not
done. Therefore, pushing the bees, which play such an active role in agriculture, out of agricultural areas
may cause problems that will be difficult to compensate in future. For this reason, agricultural activities
should be carried out taking into account the existence of bee populations in nature and these creatures 
should be included in agricultural production.
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Özet

Bugüne kadar tanımı yapılmış 150.000'den fazla canlı türü olan ve içerisinde bal arıları, yaban arıları,
testereli arılar ve karıncalar gibi büyük böcek guruplarını barındıran Hymenoptera (Zar kanatlılar)
takımına mensup bireylerin doğal ekosistem içerisinde önemli rolleri vardır. Bunlardan ilki ve en önemlisi
bitkilerin tozlaşması (polinasyon)’dır. Tozlaşma, bitkilerde erkek organlar (stamen) tarafından üretilen
polenlerin dişi organın (pistil) tepecik bölümüne ulaşması olayıdır. Tozlaşma rüzgâr, su ve hayvanlar
tarafından gerçekleşebilmesine rağmen arılar, doğadaki en önemli tozlayıcı canlılar olarak
bilinmektedirler. Arılar, çiçeklerdeki nektar ile beslenirken bitkinin tozlaşmasına da yardımcı
olmaktadırlar. Hymenoptera takımının Apidae familyasına mensup bal arıları (Apis mellifera L.),
çiçeklerden topladıkları nektarları insanlar için çok faydalı olan bala dönüştürürler. Ayrıca bu takıma
mensup bazı bireyler ise tarımda zararlı böcekleri kontrol ederek biyolojik mücadelede önemli görevler
üstlenmektedirler. Hymenoptera takımına ait bireylerin çoğunluğu tarımsal zararlılar üzerinde parazitoid 
veya predatör şeklinde yaşamlarını devam ettirmektedirler. Parazitoid türler yaşamını tek bir konukçu
üzerinde sürdürebilen ve zararlı böceklerin yumurta, larva, pupa ve ergin dönemleri üzerine veya içerisine
yumurtalarını bırakıp, konukçusunda beslenerek gelişen ve konukçusunu öldüren türlerdir. Predatör türler
ise yaşamını birçok konukçu üzerinde devam ettirebilen ve konukçusunu yemek suretiyle öldüren
türlerdir. Hymenoptera takımında Braconidae, Ichneumonidae, Encyrtidae, Aphelinidae ve Scelionidae
gibi familyalar parazitoid iken Vespidae, Sphecidae, Crabronidae ve Pompilidae gibi familyalara mensup
bireyler ise predatördürler. Tarımsal üretimde yukarıda sıralanan önemli rolleri üstlenen arılar, yanlış
tarım uygulamaları gibi bazı nedenlere bağlı olarak doğadaki popülasyonları giderek azalmakta ve
çoğunlukla tarımın yapılmadığı dağlık veya ormanlık alanlarda bulunmaktadırlar. Dolayısıyla tarımda bu
kadar etkin rol üstlenen arıları, tarım alanlarının dışına itmek ileride telafisi zor olacak sorunlara neden
olabilir. Bu nedenle doğadaki arı popülasyonlarının varlığını dikkate alarak tarımsal faaliyetler yapılmalı
ve bu canlılar tarımsal üretime dâhil edilmelidir.
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF BEES IN AGRICULTURE

Abstract

Individuals belonging to Hymenoptera (membrane-winged) order, which has more than 150,000 living
species that have been described so far, and which contain large insect groups such as honey bees, wasps,
saw bees and ants, have important roles in natural ecosystem. The first and most important of these is the
pollination of plants. Pollination is adhesion of pollen produced by male organs (stamens) in plants to the
stigma of pistil. Although pollination can be done by wind, water and animals, bees are known as the most
important pollinators in nature. While bees feed on the nectar in flowers, they also help pollinate plant. In
addition, honeybees (Apis mellifera L.) belonging to the Apidae family of the order Hymenoptera

transform the nectar they collect from flowers into honey, which is very useful for humans. In addition, 
some individuals belonging to this team undertake important tasks in biological control by controlling 
harmful insects in agriculture. The majority of individuals belonging to order Hymenoptera continue their 
lives as parasitoids or predators on agricultural pests. Parasitoid species are species that can survive on a 
single host, lay their eggs on or in egg, larva, pupa and adult stages of harmful insects, develop by feeding 
in their host, and kill their host. Predator species are those that can survive on many hosts and kill their 
host by eating. While families such as Braconidae, Ichneumonidae, Encyrtidae, Aphelinidae and 
Scelionidae in order Hymenoptera are parasitoid, individuals belonging to families such as Vespidae, 
Sphecidae, Crabronidae and Pompilidae are predators. Bees, which take on the important roles listed 
above in agricultural production, are gradually decreasing in nature due to some reasons such as wrong 
agricultural practices, and they are mostly found in mountainous or forested areas where agriculture is not 
done. Therefore, pushing the bees, which play such an active role in agriculture, out of agricultural areas 
may cause problems that will be difficult to compensate in future. For this reason, agricultural activities 
should be carried out taking into account the existence of bee populations in nature and these creatures 
should be included in agricultural production. 

Keywords: Agriculture, Bees, Pollination, Honey, Parasitoid, Predator. 
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Özet 

Ekolojik yapısı, coğrafik konumu, yedi bölgede yer alan zengin bitki çeşitliliği ve koloni varlığı 
ile Türkiye büyük bir arıcılık potansiyeline sahiptir. Büyük avantaj sağlayan bu potansiyel ve 
uygun koşullara rağmen koloni başına elde edilen verim dünya ortalamasının biraz altındadır. 
Genetik yapı, çevresel etmenler, koloni yönetimi ile hastalık ve parazitler verimliliğin düşük 
olmasında oldukça etkili olmaktadır. Hastalık ve parazitlerle etkin ve doğru savaşım 
yöntemlerinin kullanılmaması hem verimliliği düşürmekte hem de kullanılan kimyasallar arıcılık 
ürünlerine geçerek insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Büyük Balmumu Güvesi 
(Greatrer Galeria mellonella L.) bal arılarında (Apis mellifera L.) verim düşüklüğüne neden olan 
zararlılardan birisi olarak bilinmektedir ve tüm dünyada zaman zaman büyük zarar yaparak 
kolonilerde peteklere aşırı zarar vermiştir. Bu yüzden mum güvesi, tüm dünyada arıcıların 
peteklerini korumada sıkıntıya düştükleri önemli bir zararlı olarak tanınmaktadır. Mum güvesinin 
peteklere dolayısı ile ekonomiye verdiği zararı önlemek için arıcılar değişik kimyasallar (Naftalin 
(Paradichlorobenzen), Etilendibromit, toz kükürt vb.) kullanmaktadırlar. Kullanılan bu 
kimyasallar mum güvesinin gelişmesini dolayısıyla peteklerin tahribatını önlemekte, ancak 
peteklerde kalıntı bırakmaktadırlar. Yapılacak olan yeni çalışmalar tüm bu soruların önüne 
geçebilecek nitelikte olmalı ve en önemlisi bal ve balmumunda kalıntı bırakacak uygulamalardan 
uzak durulması gerekmektedir.  
Bu derleme çalışma büyük mum güvesinin (Greatrer Galeria mellonella L.) yaşamını biyolojisini 
ve zarar şeklini inceleyip bu zararlıya karsı herhangi bir kalıntı durumu söz konusu olmadan 
peteklerin nasıl korunacağı konusunda arıcıların bilgilendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Mum Güvesi, Galeria mellonella, Bal Arıları, Balmumu, Bal Arısı Zararlıları 

METHODS OF EFFECTIVE PROTECTION AGAINST GREATER WAX MOTH 
(Galeria Mellonella L.) 

Abstract 

Turkey has a great beekeeping potential with its ecological structure, geographical location, rich plant 
diversity in seven regions and the presence of colonies. Despite this potential and favorable conditions, the 
yield per colony is slightly below the world average. Genetic structure, environmental factors, colony 
management, diseases and parasites are very effective in low productivity. Failure to use effective and 

correct control methods against diseases and parasites both reduces productivity and adversely affects
human health by passing chemicals into beekeeping products. The Greater Wax Moth (Greatrer Galeria
mellonella L.) is known as one of the pests that causes low yield in honey bees (Apis mellifera L.) and it 
has caused severe damage to the honeycombs in colonies from time to time all over the world. Therefore,
wax moth is recognized as an important pest that beekeepers have difficulty in protecting their
honeycombs all over the world. Beekeepers use different chemicals (Naphthalene (Paradichlorobenzene),
Ethylenedibromide, powdered sulfur, etc.) in order to prevent the damage caused by the wax moth to the
honeycombs and the economy. These chemicals used prevent the wax moth from developing and thus the
destruction of the combs, but they leave residues on the combs.New studies to be carried out should be
able to prevent all these questions, and most importantly, applications that will leave residues in honey
and beeswax should be avoided. This review study was conducted to inform beekeepers on how to protect
honeycombs without any residual condition against this pest by examining the life, biology and damage
pattern of the great wax moth (Greatrer Galeria mellonella L.).

Keywords: Greater Wax Moth, Galeria mellonella, Honeybees, Beewax, Honeybee Pests
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Ekolojik yapısı, coğrafik konumu, yedi bölgede yer alan zengin bitki çeşitliliği ve koloni varlığı 
ile Türkiye büyük bir arıcılık potansiyeline sahiptir. Büyük avantaj sağlayan bu potansiyel ve 
uygun koşullara rağmen koloni başına elde edilen verim dünya ortalamasının biraz altındadır. 
Genetik yapı, çevresel etmenler, koloni yönetimi ile hastalık ve parazitler verimliliğin düşük 
olmasında oldukça etkili olmaktadır. Hastalık ve parazitlerle etkin ve doğru savaşım 
yöntemlerinin kullanılmaması hem verimliliği düşürmekte hem de kullanılan kimyasallar arıcılık 
ürünlerine geçerek insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Büyük Balmumu Güvesi 
(Greatrer Galeria mellonella L.) bal arılarında (Apis mellifera L.) verim düşüklüğüne neden olan 
zararlılardan birisi olarak bilinmektedir ve tüm dünyada zaman zaman büyük zarar yaparak 
kolonilerde peteklere aşırı zarar vermiştir. Bu yüzden mum güvesi, tüm dünyada arıcıların 
peteklerini korumada sıkıntıya düştükleri önemli bir zararlı olarak tanınmaktadır. Mum güvesinin 
peteklere dolayısı ile ekonomiye verdiği zararı önlemek için arıcılar değişik kimyasallar (Naftalin 
(Paradichlorobenzen), Etilendibromit, toz kükürt vb.) kullanmaktadırlar. Kullanılan bu 
kimyasallar mum güvesinin gelişmesini dolayısıyla peteklerin tahribatını önlemekte, ancak 
peteklerde kalıntı bırakmaktadırlar. Yapılacak olan yeni çalışmalar tüm bu soruların önüne 
geçebilecek nitelikte olmalı ve en önemlisi bal ve balmumunda kalıntı bırakacak uygulamalardan 
uzak durulması gerekmektedir.  
Bu derleme çalışma büyük mum güvesinin (Greatrer Galeria mellonella L.) yaşamını biyolojisini 
ve zarar şeklini inceleyip bu zararlıya karsı herhangi bir kalıntı durumu söz konusu olmadan 
peteklerin nasıl korunacağı konusunda arıcıların bilgilendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Mum Güvesi, Galeria mellonella, Bal Arıları, Balmumu, Bal Arısı Zararlıları 

METHODS OF EFFECTIVE PROTECTION AGAINST GREATER WAX MOTH 
(Galeria Mellonella L.) 

Abstract 

Turkey has a great beekeeping potential with its ecological structure, geographical location, rich plant 
diversity in seven regions and the presence of colonies. Despite this potential and favorable conditions, the 
yield per colony is slightly below the world average. Genetic structure, environmental factors, colony 
management, diseases and parasites are very effective in low productivity. Failure to use effective and 

correct control methods against diseases and parasites both reduces productivity and adversely affects
human health by passing chemicals into beekeeping products. The Greater Wax Moth (Greatrer Galeria
mellonella L.) is known as one of the pests that causes low yield in honey bees (Apis mellifera L.) and it 
has caused severe damage to the honeycombs in colonies from time to time all over the world. Therefore,
wax moth is recognized as an important pest that beekeepers have difficulty in protecting their
honeycombs all over the world. Beekeepers use different chemicals (Naphthalene (Paradichlorobenzene),
Ethylenedibromide, powdered sulfur, etc.) in order to prevent the damage caused by the wax moth to the
honeycombs and the economy. These chemicals used prevent the wax moth from developing and thus the
destruction of the combs, but they leave residues on the combs.New studies to be carried out should be
able to prevent all these questions, and most importantly, applications that will leave residues in honey
and beeswax should be avoided. This review study was conducted to inform beekeepers on how to protect
honeycombs without any residual condition against this pest by examining the life, biology and damage
pattern of the great wax moth (Greatrer Galeria mellonella L.).

Keywords: Greater Wax Moth, Galeria mellonella, Honeybees, Beewax, Honeybee Pests
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Ekolojik yapısı, coğrafik konumu, yedi bölgede yer alan zengin bitki çeşitliliği ve koloni varlığı
ile Türkiye büyük bir arıcılık potansiyeline sahiptir. Büyük avantaj sağlayan bu potansiyel ve
uygun koşullara rağmen koloni başına elde edilen verim dünya ortalamasının biraz altındadır.
Genetik yapı, çevresel etmenler, koloni yönetimi ile hastalık ve parazitler verimliliğin düşük
olmasında oldukça etkili olmaktadır. Hastalık ve parazitlerle etkin ve doğru savaşım
yöntemlerinin kullanılmaması hem verimliliği düşürmekte hem de kullanılan kimyasallar arıcılık
ürünlerine geçerek insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Büyük Balmumu Güvesi
(Greatrer Galeria mellonella L.) bal arılarında (Apis mellifera L.) verim düşüklüğüne neden olan
zararlılardan birisi olarak bilinmektedir ve tüm dünyada zaman zaman büyük zarar yaparak 
kolonilerde peteklere aşırı zarar vermiştir. Bu yüzden mum güvesi, tüm dünyada arıcıların 
peteklerini korumada sıkıntıya düştükleri önemli bir zararlı olarak tanınmaktadır. Mum güvesinin
peteklere dolayısı ile ekonomiye verdiği zararı önlemek için arıcılar değişik kimyasallar (Naftalin
(Paradichlorobenzen), Etilendibromit, toz kükürt vb.) kullanmaktadırlar. Kullanılan bu
kimyasallar mum güvesinin gelişmesini dolayısıyla peteklerin tahribatını önlemekte, ancak 
peteklerde kalıntı bırakmaktadırlar. Yapılacak olan yeni çalışmalar tüm bu soruların önüne
geçebilecek nitelikte olmalı ve en önemlisi bal ve balmumunda kalıntı bırakacak uygulamalardan
uzak durulması gerekmektedir. 
Bu derleme çalışma büyük mum güvesinin (Greatrer Galeria mellonella L.) yaşamını biyolojisini
ve zarar şeklini inceleyip bu zararlıya karsı herhangi bir kalıntı durumu söz konusu olmadan
peteklerin nasıl korunacağı konusunda arıcıların bilgilendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mum Güvesi, Galeria mellonella, Bal Arıları, Balmumu, Bal Arısı Zararlıları

METHODS OF EFFECTIVE PROTECTION AGAINST GREATER WAX MOTH
(Galeria Mellonella L.)

Abstract

Turkey has a great beekeeping potential with its ecological structure, geographical location, rich plant
diversity in seven regions and the presence of colonies. Despite this potential and favorable conditions, the
yield per colony is slightly below the world average. Genetic structure, environmental factors, colony
management, diseases and parasites are very effective in low productivity. Failure to use effective and

correct control methods against diseases and parasites both reduces productivity and adversely affects 
human health by passing chemicals into beekeeping products. The Greater Wax Moth (Greatrer Galeria 
mellonella L.) is known as one of the pests that causes low yield in honey bees (Apis mellifera L.) and it 
has caused severe damage to the honeycombs in colonies from time to time all over the world. Therefore, 
wax moth is recognized as an important pest that beekeepers have difficulty in protecting their 
honeycombs all over the world. Beekeepers use different chemicals (Naphthalene (Paradichlorobenzene), 
Ethylenedibromide, powdered sulfur, etc.) in order to prevent the damage caused by the wax moth to the 
honeycombs and the economy. These chemicals used prevent the wax moth from developing and thus the 
destruction of the combs, but they leave residues on the combs.New studies to be carried out should be 
able to prevent all these questions, and most importantly, applications that will leave residues in honey 
and beeswax should be avoided. This review study was conducted to inform beekeepers on how to protect 
honeycombs without any residual condition against this pest by examining the life, biology and damage 
pattern of the great wax moth (Greatrer Galeria mellonella L.). 

Keywords: Greater Wax Moth, Galeria mellonella, Honeybees, Beewax, Honeybee Pests 
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Özet 

Türkiye, Avrupa- Sibirya, İran-Turan ve Akdeniz olmak üzere üç fitocoğrafik bölgeye sahiptir. Bingöl İli 
İran Turan fitocoğrafik bölgesinde yer almaktadır. Bingöl İlinde yaklaşık 1590 bitki taksonu doğal olarak 
yetişmekte olup, bunlardan 162 tanesi endemiktir. Bitki çeşitliliğinin yüksek olması nedeni ile, bal 
arılarının tercih ettikleri bitki sayısı da artmaktadır. Bu koşullar, bölgede besin değeri yüksek arı 
ürünlerinin üretilmesini sağlamaktadır. Ancak son zamanlarda iklimsel değişimler tüm dünyayı etkisi 
almış olup, bu değişimlerden arıcılık ve arı ürünleri de etkilenmektedir. Bu iklimsel değişikliğin, Bingöl 
balına olan etkisini incelemek amacıyla 2020-2021 yıllarında, farklı bölgelerde yer alan arılıklardan bal 
örnekleri toplanmıştır. Bal örneklerinin kaliteleri, melissopalinolojik ve fizyokimyasal özellikleri (nem, 
asitlik, prolin, diastaz aktivitesi, HMF içeriği ve briks )incelenmiştir. Bu çalışma ile, 2021 yılında 
gözlenen kuraklığın, balın kompozisyonunu ve bitki çeşitliliğini etkilediği gözlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Bingöl, bal, melissopalinoloji, fizikokimyasal 

THE EFFECT OF CLIMATIC CHANGES ON BINGOL HONEY FROM TURKEY 

Abstract 

Turkey has three phytogeographic regions, including the Euro-Siberian, Irano-Turanian, and the 
Mediterranean. Bingöl is located in the Irano-Turanian phytogeographic region and about 1590 plant taxa 
are naturally grown and 162 of them are endemic. Due to this diversity, the number of plants preferred by 
honey bees is very various. These conditions have led to the production of bee products with high 
nutritional value in this region. In recent years, climatic changes have been affecting the whole world, and 
beekeeping and bee products have been greatly affected by this change. For this purpose, honey samples 
were collected from different apiaries in Bingöl Province in 2020-2021 to investigate the effect of climatic 
change on Bingöl honeys. Honey samples’ quality was examined using melissopalynological and 
physicochemical properties (moisture, acidity, proline, diastase activity, hydroxymethylfurfural contents, 
brix) analyses. With this study, it was determined that the drought observed in Turkey in 2021 affected the 
composition and the pollen diversity of honey. 

Keywords: Bingöl, honey, melissopalynology, physicochemical 
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Özet

Bu araştırma, Bitlis ili ve ilçelerinde bulunan arı kolonilerinde zarar meydana getiren çeşitli
eklembacaklıların ve diğer zararlıların araştırılması, tespit edilmesi, ilgili zararlılar ile etkin bir
mücadeleyi amaçlamaktadır. Bu araştırma 2020-2022 yılları Mart-Kasım ayları arasında Bitlis il sınırları
içerisinde arıcılığın yoğun olarak yapıldığı Merkez, İlçeler ile bu yerlere bağlı köy ve benzeri kırsal
alanlarda gerçekleştirilmiştir. Örneklem alanı Bitlis Merkez, Hizan, Mutki, Güroymak, Ahlat (Mutki yolu
bölgesi, dere bölgesi, Merkez Panos bölgesi, Rahva bölgesi) olarak belirlenmiştir. Ortalama 100 arılığın
(Arı kolonisi) gezilip gerekli örneklerin-numunelerin alınması gerçekleştirilmiştir. Daha çok arıcılığın
sıklıkla yapıldığı yerlerdeki arı kovanları ile bulunduğu ortamlar ve kovanların içerisindeki arılar materyal
olarak değerlendirilecektir. Materyal ve Metot: Araştırmamız için gerekli olan materyaller hem 
zararlıların tespiti için hem de daha önce bu yörede denenmemiş bazı mücadele yöntemleri için
maske, eldiven, körük, fotoğraf makinesi, cep telefonu, mercek, mikroskop, metot defteri, 
tükenmez kalem, Portakala kabuğu, beyaz karton kağıtlar, pudra şekeri, ince bir pens, tütün
dumanı, Kola, şeffaf boş kola şişeleri (pet), et, düdük ve bazı yırtıcı hayvanların maketleri olarak 
çalışmamızda kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Arı kolonilerinde yaygın olarak tespit edilen arı
zararlıları olarak; Varroa, trake akarı, arı bitleri, mum güveleri, küçük kovan böceği, büyük kovan böceği,
sarıca arıları ve arı kuşları olarak tespit edilmiştir. Arı kolonilerinin bal veriminin yüksek olması ve
üreticilerin ekonomik olarak kayba uğramamaları arı zararlılarının bilinmesi ve etkin mücadele
yöntemlerinin yerinde ve zamanında uygulanmasıyla gerçekleştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Arı zararlıları, Arı kolonileri, Bal arısı, Bitlis.

INVESTIGATION OF BEE PESTS IN HONEY BEE (Apis Mellifera L.) COLONIES

Abstract

This research aims to investigate and detect various arthropods and other pests that cause damage to bee
colonies in Bitlis province and its districts, and to effectively combat the related pests. This research was
carried out in the centers, Districts, villages and similar rural areas where beekeeping is intensely carried
out within the borders of Bitlis province between March and November 2020-2022. The sampling area
was determined as Bitlis Center, Hizan, Mutki, Güroymak, Ahlat (Mutki road region, stream region,
Merkez Panos region, Rahva region). An average of 100 apiaries (bee colonies) were visited and
necessary samples were taken. The bee hives in places where beekeeping is done frequently, the
environments they are in and the bees inside the hives will be considered as materials. Materials and
Methods: The materials required for our research are masks, gloves, bellows, camera, mobile phone, lens, 
microscope, method book, ballpoint pen, orange peel, white cardboard papers, powdered sugar, thin
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Türkiye, Avrupa- Sibirya, İran-Turan ve Akdeniz olmak üzere üç fitocoğrafik bölgeye sahiptir. Bingöl İli 
İran Turan fitocoğrafik bölgesinde yer almaktadır. Bingöl İlinde yaklaşık 1590 bitki taksonu doğal olarak 
yetişmekte olup, bunlardan 162 tanesi endemiktir. Bitki çeşitliliğinin yüksek olması nedeni ile, bal 
arılarının tercih ettikleri bitki sayısı da artmaktadır. Bu koşullar, bölgede besin değeri yüksek arı 
ürünlerinin üretilmesini sağlamaktadır. Ancak son zamanlarda iklimsel değişimler tüm dünyayı etkisi 
almış olup, bu değişimlerden arıcılık ve arı ürünleri de etkilenmektedir. Bu iklimsel değişikliğin, Bingöl 
balına olan etkisini incelemek amacıyla 2020-2021 yıllarında, farklı bölgelerde yer alan arılıklardan bal 
örnekleri toplanmıştır. Bal örneklerinin kaliteleri, melissopalinolojik ve fizyokimyasal özellikleri (nem, 
asitlik, prolin, diastaz aktivitesi, HMF içeriği ve briks )incelenmiştir. Bu çalışma ile, 2021 yılında 
gözlenen kuraklığın, balın kompozisyonunu ve bitki çeşitliliğini etkilediği gözlenmiştir. 
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THE EFFECT OF CLIMATIC CHANGES ON BINGOL HONEY FROM TURKEY 

Abstract 

Turkey has three phytogeographic regions, including the Euro-Siberian, Irano-Turanian, and the 
Mediterranean. Bingöl is located in the Irano-Turanian phytogeographic region and about 1590 plant taxa 
are naturally grown and 162 of them are endemic. Due to this diversity, the number of plants preferred by 
honey bees is very various. These conditions have led to the production of bee products with high 
nutritional value in this region. In recent years, climatic changes have been affecting the whole world, and 
beekeeping and bee products have been greatly affected by this change. For this purpose, honey samples 
were collected from different apiaries in Bingöl Province in 2020-2021 to investigate the effect of climatic 
change on Bingöl honeys. Honey samples’ quality was examined using melissopalynological and 
physicochemical properties (moisture, acidity, proline, diastase activity, hydroxymethylfurfural contents, 
brix) analyses. With this study, it was determined that the drought observed in Turkey in 2021 affected the 
composition and the pollen diversity of honey. 
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Özet

Bu araştırma, Bitlis ili ve ilçelerinde bulunan arı kolonilerinde zarar meydana getiren çeşitli
eklembacaklıların ve diğer zararlıların araştırılması, tespit edilmesi, ilgili zararlılar ile etkin bir
mücadeleyi amaçlamaktadır. Bu araştırma 2020-2022 yılları Mart-Kasım ayları arasında Bitlis il sınırları
içerisinde arıcılığın yoğun olarak yapıldığı Merkez, İlçeler ile bu yerlere bağlı köy ve benzeri kırsal
alanlarda gerçekleştirilmiştir. Örneklem alanı Bitlis Merkez, Hizan, Mutki, Güroymak, Ahlat (Mutki yolu
bölgesi, dere bölgesi, Merkez Panos bölgesi, Rahva bölgesi) olarak belirlenmiştir. Ortalama 100 arılığın
(Arı kolonisi) gezilip gerekli örneklerin-numunelerin alınması gerçekleştirilmiştir. Daha çok arıcılığın
sıklıkla yapıldığı yerlerdeki arı kovanları ile bulunduğu ortamlar ve kovanların içerisindeki arılar materyal
olarak değerlendirilecektir. Materyal ve Metot: Araştırmamız için gerekli olan materyaller hem 
zararlıların tespiti için hem de daha önce bu yörede denenmemiş bazı mücadele yöntemleri için
maske, eldiven, körük, fotoğraf makinesi, cep telefonu, mercek, mikroskop, metot defteri, 
tükenmez kalem, Portakala kabuğu, beyaz karton kağıtlar, pudra şekeri, ince bir pens, tütün
dumanı, Kola, şeffaf boş kola şişeleri (pet), et, düdük ve bazı yırtıcı hayvanların maketleri olarak 
çalışmamızda kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Arı kolonilerinde yaygın olarak tespit edilen arı
zararlıları olarak; Varroa, trake akarı, arı bitleri, mum güveleri, küçük kovan böceği, büyük kovan böceği,
sarıca arıları ve arı kuşları olarak tespit edilmiştir. Arı kolonilerinin bal veriminin yüksek olması ve
üreticilerin ekonomik olarak kayba uğramamaları arı zararlılarının bilinmesi ve etkin mücadele
yöntemlerinin yerinde ve zamanında uygulanmasıyla gerçekleştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Arı zararlıları, Arı kolonileri, Bal arısı, Bitlis.

INVESTIGATION OF BEE PESTS IN HONEY BEE (Apis Mellifera L.) COLONIES

Abstract

This research aims to investigate and detect various arthropods and other pests that cause damage to bee
colonies in Bitlis province and its districts, and to effectively combat the related pests. This research was
carried out in the centers, Districts, villages and similar rural areas where beekeeping is intensely carried
out within the borders of Bitlis province between March and November 2020-2022. The sampling area
was determined as Bitlis Center, Hizan, Mutki, Güroymak, Ahlat (Mutki road region, stream region,
Merkez Panos region, Rahva region). An average of 100 apiaries (bee colonies) were visited and
necessary samples were taken. The bee hives in places where beekeeping is done frequently, the
environments they are in and the bees inside the hives will be considered as materials. Materials and
Methods: The materials required for our research are masks, gloves, bellows, camera, mobile phone, lens, 
microscope, method book, ballpoint pen, orange peel, white cardboard papers, powdered sugar, thin
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Özet

Türkiye, Avrupa- Sibirya, İran-Turan ve Akdeniz olmak üzere üç fitocoğrafik bölgeye sahiptir. Bingöl İli
İran Turan fitocoğrafik bölgesinde yer almaktadır. Bingöl İlinde yaklaşık 1590 bitki taksonu doğal olarak
yetişmekte olup, bunlardan 162 tanesi endemiktir. Bitki çeşitliliğinin yüksek olması nedeni ile, bal
arılarının tercih ettikleri bitki sayısı da artmaktadır. Bu koşullar, bölgede besin değeri yüksek arı
ürünlerinin üretilmesini sağlamaktadır. Ancak son zamanlarda iklimsel değişimler tüm dünyayı etkisi 
almış olup, bu değişimlerden arıcılık ve arı ürünleri de etkilenmektedir. Bu iklimsel değişikliğin, Bingöl
balına olan etkisini incelemek amacıyla 2020-2021 yıllarında, farklı bölgelerde yer alan arılıklardan bal
örnekleri toplanmıştır. Bal örneklerinin kaliteleri, melissopalinolojik ve fizyokimyasal özellikleri (nem,
asitlik, prolin, diastaz aktivitesi, HMF içeriği ve briks )incelenmiştir. Bu çalışma ile, 2021 yılında
gözlenen kuraklığın, balın kompozisyonunu ve bitki çeşitliliğini etkilediği gözlenmiştir.
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THE EFFECT OF CLIMATIC CHANGES ON BINGOL HONEY FROM TURKEY

Abstract

Turkey has three phytogeographic regions, including the Euro-Siberian, Irano-Turanian, and the
Mediterranean. Bingöl is located in the Irano-Turanian phytogeographic region and about 1590 plant taxa
are naturally grown and 162 of them are endemic. Due to this diversity, the number of plants preferred by
honey bees is very various. These conditions have led to the production of bee products with high
nutritional value in this region. In recent years, climatic changes have been affecting the whole world, and
beekeeping and bee products have been greatly affected by this change. For this purpose, honey samples
were collected from different apiaries in Bingöl Province in 2020-2021 to investigate the effect of climatic
change on Bingöl honeys. Honey samples’ quality was examined using melissopalynological and
physicochemical properties (moisture, acidity, proline, diastase activity, hydroxymethylfurfural contents,
brix) analyses. With this study, it was determined that the drought observed in Turkey in 2021 affected the
composition and the pollen diversity of honey.
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Bu araştırma, Bitlis ili ve ilçelerinde bulunan arı kolonilerinde zarar meydana getiren çeşitli 
eklembacaklıların ve diğer zararlıların araştırılması, tespit edilmesi, ilgili zararlılar ile etkin bir 
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(Arı kolonisi) gezilip gerekli örneklerin-numunelerin alınması gerçekleştirilmiştir. Daha çok arıcılığın 
sıklıkla yapıldığı yerlerdeki arı kovanları ile bulunduğu ortamlar ve kovanların içerisindeki arılar materyal 
olarak değerlendirilecektir. Materyal ve Metot: Araştırmamız için gerekli olan materyaller hem 
zararlıların tespiti için hem de daha önce bu yörede denenmemiş bazı mücadele yöntemleri için 
maske, eldiven, körük, fotoğraf makinesi, cep telefonu, mercek, mikroskop, metot defteri, 
tükenmez kalem, Portakala kabuğu, beyaz karton kağıtlar, pudra şekeri, ince bir pens, tütün 
dumanı, Kola, şeffaf boş kola şişeleri (pet), et, düdük ve bazı yırtıcı hayvanların maketleri olarak 
çalışmamızda kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Arı kolonilerinde yaygın olarak tespit edilen arı 
zararlıları olarak; Varroa, trake akarı, arı bitleri, mum güveleri, küçük kovan böceği, büyük kovan böceği, 
sarıca arıları ve arı kuşları olarak tespit edilmiştir. Arı kolonilerinin bal veriminin yüksek olması ve 
üreticilerin ekonomik olarak kayba uğramamaları arı zararlılarının bilinmesi ve etkin mücadele 
yöntemlerinin yerinde ve zamanında uygulanmasıyla gerçekleştirilebilir. 
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INVESTIGATION OF BEE PESTS IN HONEY BEE (Apis Mellifera L.) COLONIES 

Abstract 

This research aims to investigate and detect various arthropods and other pests that cause damage to bee 
colonies in Bitlis province and its districts, and to effectively combat the related pests. This research was 
carried out in the centers, Districts, villages and similar rural areas where beekeeping is intensely carried 
out within the borders of Bitlis province between March and November 2020-2022. The sampling area 
was determined as Bitlis Center, Hizan, Mutki, Güroymak, Ahlat (Mutki road region, stream region, 
Merkez Panos region, Rahva region). An average of 100 apiaries (bee colonies) were visited and 
necessary samples were taken. The bee hives in places where beekeeping is done frequently, the 
environments they are in and the bees inside the hives will be considered as materials. Materials and 
Methods: The materials required for our research are masks, gloves, bellows, camera, mobile phone, lens, 
microscope, method book, ballpoint pen, orange peel, white cardboard papers, powdered sugar, thin 
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forceps, tobacco smoke, Coke, transparent empty cola bottles (pet), meat, whistle and some predatory 
animals were used as models in our study. Results and Conclusion: As bee, pests are commonly detected 
in bee colonies; Varroa has been identified as tracheal mite, bee lice, wax moths, small hive beetle, large 
hive beetle, yellow bees, and bee-eaters. The high honey yield of bee colonies and the fact that producers 
do not suffer from economic loss can be achieved by knowing bee pests and applying effective control 
methods on time and in place. 

Keywords: Bee pests, Bee colonies, Honey bee, Bitlis. 
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Özet

Arı macunu veya arı tutkalı olarak da bilinen propolis, bal arıları tarafından ağaç ve çalılardan toplanan
reçinenin, balmumu ve arının enzimler açısından zengin tükürük bezlerinin salgıları ile birleştirerek,
yuvalarını güçlendirmek yani kovandaki delikleri kapatmak ve kovanı işgalcilerden korumak için
kullandıkları doğal reçineli bir maddedir. Propolis benzoik asit ve esterleri, fenolik asit ve esterleri,
terpenoidler ve flavonoid aglikonlar gibi yüksek oranda biyoaktif bileşenler içerir. Bu biyoaktif bileşenler
propolisin antibakteriyel, antiviral, fungisidal, lokal anestezik, antiülser, immün sistemi uyarıcı, hipotansif
ve sitostatik özellikler gibi çok yönlü aktivitelere sahip olmasını sağlar. Misvak olarak bilinen Salvadora 
persica, Salvadoraceae familyasının subtropikal bir ağaç üyesi olup Ortadoğu'da diş fırçası olarak
kullanılmış ve diş çürümelerinin önlenmesinde çok faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Misvakın antibakteriyel,
hipoglisemik, antifungal, hipolipidemik ve antiplazmodiyal etkiler gibi çeşitli biyolojik özelliklere sahip
olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada, misvak suyu ile ekstrakte edilen propolis ekstraktlarının Gram (+)
bakterilerden Listeria monocytogenes NCTC 5348, Staphylococcus aureus ATCC 6538-P, Gram (-) 
bakterilerden Escherichia coli ATCC 25922, mantarlardan Candida albicans ATCC 98268 ve mayalardan
Saccharomyces cerevisiae üzerine antimikrobiyal aktivitesi belirlenmiştir. Bu amaçla agar disk difüzyon
yöntemi kullanılarak antimikrobiyal testler gerçekleştirilmiştir. Ekstraktlar pozitif kontrol olarak
kullanılan antibiyotiklere göre daha düşük aktivite gösterse de, kullanılan tüm mikroorganizmalar
üzerinde antimikrobiyal etki göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: propolis, ekstraksiyon, Salvadora persica, antimikrobiyal aktivite

DETERMINATION of ANTIMICROBIAL EFFECT of BİNGÖL PROPOLIS
EXTRACTED with MISWAK (Salvadora persica) JUICE

Abstract

Propolis, also known bee putty or bee glue, is a natural resinous substance produced by honey bees from
the resin collected from trees and shrubs, which combines with beeswax and secretions from the bee’s
salivary glands rich in enzymes and used by them to strengthen their nests. Propolis contains highly
bioactive components such as benzoic acid and its esters, phenolic acid and esters, terpenoids and
flavonoid aglycones. These bioactive components enable propolis to have versatile activities such as
antibacterial, antiviral, fungicidal, local anesthetic, antiulcer, immunostimulating, hypotensive and
cytostatic properties. Salvadora persica, known as miswak is a subtropical tree member of the 
Salvadoraceae family has been used in the Middle East as toothbrushes and proven very useful in the
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forceps, tobacco smoke, Coke, transparent empty cola bottles (pet), meat, whistle and some predatory 
animals were used as models in our study. Results and Conclusion: As bee, pests are commonly detected 
in bee colonies; Varroa has been identified as tracheal mite, bee lice, wax moths, small hive beetle, large 
hive beetle, yellow bees, and bee-eaters. The high honey yield of bee colonies and the fact that producers 
do not suffer from economic loss can be achieved by knowing bee pests and applying effective control 
methods on time and in place. 
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Özet

Arı macunu veya arı tutkalı olarak da bilinen propolis, bal arıları tarafından ağaç ve çalılardan toplanan
reçinenin, balmumu ve arının enzimler açısından zengin tükürük bezlerinin salgıları ile birleştirerek,
yuvalarını güçlendirmek yani kovandaki delikleri kapatmak ve kovanı işgalcilerden korumak için
kullandıkları doğal reçineli bir maddedir. Propolis benzoik asit ve esterleri, fenolik asit ve esterleri,
terpenoidler ve flavonoid aglikonlar gibi yüksek oranda biyoaktif bileşenler içerir. Bu biyoaktif bileşenler
propolisin antibakteriyel, antiviral, fungisidal, lokal anestezik, antiülser, immün sistemi uyarıcı, hipotansif
ve sitostatik özellikler gibi çok yönlü aktivitelere sahip olmasını sağlar. Misvak olarak bilinen Salvadora 
persica, Salvadoraceae familyasının subtropikal bir ağaç üyesi olup Ortadoğu'da diş fırçası olarak
kullanılmış ve diş çürümelerinin önlenmesinde çok faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Misvakın antibakteriyel,
hipoglisemik, antifungal, hipolipidemik ve antiplazmodiyal etkiler gibi çeşitli biyolojik özelliklere sahip
olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada, misvak suyu ile ekstrakte edilen propolis ekstraktlarının Gram (+)
bakterilerden Listeria monocytogenes NCTC 5348, Staphylococcus aureus ATCC 6538-P, Gram (-) 
bakterilerden Escherichia coli ATCC 25922, mantarlardan Candida albicans ATCC 98268 ve mayalardan
Saccharomyces cerevisiae üzerine antimikrobiyal aktivitesi belirlenmiştir. Bu amaçla agar disk difüzyon
yöntemi kullanılarak antimikrobiyal testler gerçekleştirilmiştir. Ekstraktlar pozitif kontrol olarak
kullanılan antibiyotiklere göre daha düşük aktivite gösterse de, kullanılan tüm mikroorganizmalar
üzerinde antimikrobiyal etki göstermiştir.
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Abstract

Propolis, also known bee putty or bee glue, is a natural resinous substance produced by honey bees from
the resin collected from trees and shrubs, which combines with beeswax and secretions from the bee’s
salivary glands rich in enzymes and used by them to strengthen their nests. Propolis contains highly
bioactive components such as benzoic acid and its esters, phenolic acid and esters, terpenoids and
flavonoid aglycones. These bioactive components enable propolis to have versatile activities such as
antibacterial, antiviral, fungicidal, local anesthetic, antiulcer, immunostimulating, hypotensive and
cytostatic properties. Salvadora persica, known as miswak is a subtropical tree member of the 
Salvadoraceae family has been used in the Middle East as toothbrushes and proven very useful in the
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forceps, tobacco smoke, Coke, transparent empty cola bottles (pet), meat, whistle and some predatory
animals were used as models in our study. Results and Conclusion: As bee, pests are commonly detected
in bee colonies; Varroa has been identified as tracheal mite, bee lice, wax moths, small hive beetle, large
hive beetle, yellow bees, and bee-eaters. The high honey yield of bee colonies and the fact that producers
do not suffer from economic loss can be achieved by knowing bee pests and applying effective control 
methods on time and in place.
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Özet 

Arı macunu veya arı tutkalı olarak da bilinen propolis, bal arıları tarafından ağaç ve çalılardan toplanan 
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kullanılmış ve diş çürümelerinin önlenmesinde çok faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Misvakın antibakteriyel, 
hipoglisemik, antifungal, hipolipidemik ve antiplazmodiyal etkiler gibi çeşitli biyolojik özelliklere sahip 
olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada, misvak suyu ile ekstrakte edilen propolis ekstraktlarının Gram (+) 
bakterilerden Listeria monocytogenes NCTC 5348, Staphylococcus aureus ATCC 6538-P, Gram (-) 
bakterilerden Escherichia coli ATCC 25922, mantarlardan Candida albicans ATCC 98268 ve mayalardan 
Saccharomyces cerevisiae üzerine antimikrobiyal aktivitesi belirlenmiştir. Bu amaçla agar disk difüzyon 
yöntemi kullanılarak antimikrobiyal testler gerçekleştirilmiştir. Ekstraktlar pozitif kontrol olarak 
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DETERMINATION of ANTIMICROBIAL EFFECT of BİNGÖL PROPOLIS 
EXTRACTED with MISWAK (Salvadora persica) JUICE 

Abstract 

Propolis, also known bee putty or bee glue, is a natural resinous substance produced by honey bees from 
the resin collected from trees and shrubs, which combines with beeswax and secretions from the bee’s 
salivary glands rich in enzymes and used by them to strengthen their nests. Propolis contains highly 
bioactive components such as benzoic acid and its esters, phenolic acid and esters, terpenoids and 
flavonoid aglycones. These bioactive components enable propolis to have versatile activities such as 
antibacterial, antiviral, fungicidal, local anesthetic, antiulcer, immunostimulating, hypotensive and 
cytostatic properties. Salvadora persica, known as miswak is a subtropical tree member of the 
Salvadoraceae family has been used in the Middle East as toothbrushes and proven very useful in the 
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prevention of tooth decay. It has been reported that miswak has several biological properties such as 
antibacterial, hypoglycemic, antifungal, hypolipidemic, and anti-plasmodial effects. In this study, 
antimicrobial activity of propolis extracts extracted with miswak juice was tested for their antimicrobial 
activity against Listeria monocytogenes NCTC 5348, Staphylococcus aureus ATCC 6538-P as Gram (+); 
Escherichia coli ATCC 25922 as Gram (-); Candida albicans ATCC 98268 was used as fungi and 
Saccharomyces cerevisiae as yeast. Antimicrobial tests were performed using the agar disc diffusion 
method. Although the extracts showed lower activity compared to the antibiotics used as positive control, 
they showed antimicrobial effect on all microorganisms used. 
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Özet

Arılar, nektar ve polen toplamak amacıyla çiçekleri ziyaret ederler. Topladıkları nektar ve polenleri hem
kendilerini hem de kovandaki yavrularını beslemek için kullanırlar. Bu işlem gerçekleşirken nihai ürün
olarak bal, balmumu, arısütü, propolis, ve arı zehiri gibi gıda ve farmakolojik değerleri yüksek ürünleri
üretirler. Arılar, bunlardan çok daha önemli olarak bahçe bitkileri de dâhil olmak üzere birçok bitkide
tozlaşmayı gerçekleştirerek ürünün nitelik ve nicelik yönünden üstün olmasını sağlamaktadır. Hayatlarının
çoğunu polen ve nektar toplamakla geçirmeleri nedeniyle arılar bitkiler için mükemmel tozayıcılardır.
Meyve ve sebzelerdeki tozlaşmanın yaklaşık %80’i arılar, özellikle de bal arıları (Apis mellifera L.)
tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu derlemede bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde arıların kullanım alanları,
kullanma şekli, tozlaşma etkinliği, biyoçeşitliliğin korunması ve artırılmasındaki önemi, bu konuda
dikkate edilmesi gereken hususular ve karşılaşılan bazı problemler ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Polinasyon, Bahçe Bitkileri, Arı, Apis mellifera

USE OF THE BEES IN HORTICULTURE

Abstract
Bees visit flowers to collect nectar and pollen. They use the nectar and pollen collected to feed themselves
and their young in the hive. While this process takes place, they produce products with high food and
pharmacological values such as honey, beeswax, royal jelly, propolis, and bee venom as the final product.
More importantly, bees perform pollination in many plants, including horticultural crops, and ensure that
the product is superior in terms of quality and quantity. Because they spend most of their lives collecting
pollen and nectar, bees are excellent pollinators for plants. About 80% of pollination in fruits and
vegetables is carried out by bees, especially honey bees (Apis mellifera L.). In this review, the areas of use
of bees in horticultural cultivation, the way of use, pollination efficiency, the importance of protecting and
increasing biodiversity, the issues to be considered in this regard and some problems encountered are
discussed.

Keywords: Pollination, Horticulture, Bee, Apis mellifera.
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Özet 

Bu çalışmada, Bingöl ilinde yürütülen arıcılık faaliyetinin genel durumunu ve arıcıların sorunlarının 
belirlenerek, çözüme ilişkin önerilerin sunulması amaçlanmıştır. Çalışmada oransal örnekleme yöntemi ile 
87 adet arıcı ile anket yapılarak elde edilen veriler kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; 
arıcıların yaşlarının ortalaması 46,14 olarak ve arıcılık faaliyeti yapma süresinin ortalama 15,5 yıl olduğu 
belirlenmiştir. Ankete katılan arıcıların %62,8’inin gezginci arıcılık, %37,2’sinin ise sabit arıcılık yaptığı 
belirlenmiştir. Arıcıların mevcut kovan sayısı 219,5 adet ve kovan başı ortalama bal verimi 11,4 kg olarak 
belirlenmiştir. Anket yapılan arıcıların genel itibariyle %44,7 oranında yer ve konaklama, %41,5 oranında 
zirai ilaç, %10,6 oranında yabancı arıcı ve %3,2 oranında ise hırsızlık sorunu olduğu belirlenmiştir. Sonuç 
olarak; Türkiye’nin kırsal ekonomik şartları ve var olan ekolojik zenginliği dikkate alındığında Bingöl 
ilinde örgütlü, bilinçli ve sürdürülebilir arıcılığın mutlaka yaygınlaşıp geliştirilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bingöl, gezginci arıcılık, bal verimi, yer ve konaklama sorunu, sürdürülebilir arıcılık 

CURRENT SITUATION IN BINGOL PROVINCE PROBLEMS AND SOLUTION 
SUGGESTIONS 

Abstract 

In this study, it is aimed to determine the general situation of the beekeeping activities carried out in the 
province of Bingol and to determine the problems of beekeepers and to present suggestions for solutions. 
In the study, the data obtained by surveying 87 beekeepers with the proportional sampling method were 
used. According to the findings obtained from the research; It was determined that the average age of 
beekeepers was 46.14 and the average duration of beekeeping activity was 15.5 years. It has been 
determined that 62.8% of the beekeepers participating in the survey are mobile beekeepers and 37.2% are 
fixed beekeepers. The current number of bee hives of beekeepers was 219.5 and the average honey yield 
per hive was determined as 11.4 kg. It has been determined that the surveyed beekeepers generally have 
44.7% of place and accommodation problems, 41.5% of pesticides, 10.6% of foreign beekeepers and 3.2% 
of theft problems. As a result; Considering Turkey's rural economic conditions and existing ecological 
richness, organized, conscious and sustainable beekeeping in the province of Bingöl should be expanded 
and developed. 

Keywords: Bingol, mobile beekeepers, honey yield, place and accommodation problem, sustainable 
beekeeping 
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Arıcılık faaliyetlerinde verimi artırmak için arılık çevresindeki floranın ve alandaki bitkilerin çiçeklenme
dönemlerinin bilinmesi önemlidir. Arı ve bitkiler arasında ciddi bir irtibat olup arıların bitkilerden
yararlanarak beslenmesi ile bal üretmesi ne kadar önemli ise bitkilerin polinasyonu için de arılar o kadar
önemlidir. Balarıları ile bitkiler arasındaki ilişki biyoçeşitlilik ve ekolojik dengenin korunması açısından
da çok önemlidir. Çiçeğin olmadığı yerde arıcılık yapmak mümkün değildir. Bu bakımdan arıcılık, uzun
süre çiçek açan ballı ve polenli bitkilerin bulunduğu yörelerde yapılmalı ya da koloniler bu bölgelere
götürülmelidir. Arıcılıkta başarılı olmanın temelinde materyallerin iyi tanınması, arıların en fazla nektar
aldıkları bitkiler konusunda bilgi birikiminin olması, gerekli bakım, yöntem ve yönetimin iyi bilinmesi
vardır. Bir bölgede arıların istifade edebileceği yeteri kadar çiçek yoksa arıcının bütün gayretleri boşa
gidebilir ve yapılan arıcılık da ekonomik olmaz. Çiçekler bala yalnız rengini değil kokusunu da verir, bu
sebeple balın bolluğu ve kalitesi büyük ölçüde bölgede bulunan çiçeklere bağlıdır. Dolayısıyla kovanların
bulunduğu çevrede ne kadar çok ve farklı çiçekli bitki türü varsa alandan elde edilen balın verimi ve
kalitesi de o derece artacaktır. Son yıllarda Adıyaman’da gerçekleştirdiğimiz floristik çalışmalar
neticesinde, arıcılık sektörü açısından değerlendirilme potansiyeli olan otuz sekiz doğal bitki konuya
katkısı olması düşüncesiyle belirlendi. Çalışmada bu bitkilerin fotoğrafları, lokalite ile habitat bilgileri
verilerek genel anlamda ekonomik özelliklerine de değinildi. Adıyaman ve çevresinde arıcılık açısından
önemli olan bitkiler konusunda literatürde çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma ile arıcılık
faaliyetlerine kaynak olacak temel bitkisel veriler elde edildi.
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SOME PLANTS OF ADIYAMAN (TURKEY) WITH POTENTIAL EVALUATION IN 
TERMS OF BEEKEEPING

Abstract

In order to increase efficiency in beekeeping activities, it is important to know the flora around the apiary
and the flowering periods of the plants in the area. There is a serious connection between bees and plants,
and bees are as important for pollination of plants as it is for bees to feed by using plants and produce
honey. The relationship between honeybees and plants is also very important in terms of protecting
biodiversity and ecological balance. It is not possible to do beekeeping where there are no flowers. In this
respect, beekeeping should be done in regions where there are plants with honey and pollen that bloom for
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önemli olan bitkiler konusunda literatürde çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma ile arıcılık
faaliyetlerine kaynak olacak temel bitkisel veriler elde edildi.
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SOME PLANTS OF ADIYAMAN (TURKEY) WITH POTENTIAL EVALUATION IN 
TERMS OF BEEKEEPING

Abstract

In order to increase efficiency in beekeeping activities, it is important to know the flora around the apiary
and the flowering periods of the plants in the area. There is a serious connection between bees and plants,
and bees are as important for pollination of plants as it is for bees to feed by using plants and produce
honey. The relationship between honeybees and plants is also very important in terms of protecting
biodiversity and ecological balance. It is not possible to do beekeeping where there are no flowers. In this
respect, beekeeping should be done in regions where there are plants with honey and pollen that bloom for
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Özet

Bu çalışmada, Bingöl ilinde yürütülen arıcılık faaliyetinin genel durumunu ve arıcıların sorunlarının
belirlenerek, çözüme ilişkin önerilerin sunulması amaçlanmıştır. Çalışmada oransal örnekleme yöntemi ile
87 adet arıcı ile anket yapılarak elde edilen veriler kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre;
arıcıların yaşlarının ortalaması 46,14 olarak ve arıcılık faaliyeti yapma süresinin ortalama 15,5 yıl olduğu
belirlenmiştir. Ankete katılan arıcıların %62,8’inin gezginci arıcılık, %37,2’sinin ise sabit arıcılık yaptığı
belirlenmiştir. Arıcıların mevcut kovan sayısı 219,5 adet ve kovan başı ortalama bal verimi 11,4 kg olarak
belirlenmiştir. Anket yapılan arıcıların genel itibariyle %44,7 oranında yer ve konaklama, %41,5 oranında
zirai ilaç, %10,6 oranında yabancı arıcı ve %3,2 oranında ise hırsızlık sorunu olduğu belirlenmiştir. Sonuç
olarak; Türkiye’nin kırsal ekonomik şartları ve var olan ekolojik zenginliği dikkate alındığında Bingöl
ilinde örgütlü, bilinçli ve sürdürülebilir arıcılığın mutlaka yaygınlaşıp geliştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bingöl, gezginci arıcılık, bal verimi, yer ve konaklama sorunu, sürdürülebilir arıcılık

CURRENT SITUATION IN BINGOL PROVINCE PROBLEMS AND SOLUTION 
SUGGESTIONS

Abstract

In this study, it is aimed to determine the general situation of the beekeeping activities carried out in the
province of Bingol and to determine the problems of beekeepers and to present suggestions for solutions.
In the study, the data obtained by surveying 87 beekeepers with the proportional sampling method were
used. According to the findings obtained from the research; It was determined that the average age of
beekeepers was 46.14 and the average duration of beekeeping activity was 15.5 years. It has been
determined that 62.8% of the beekeepers participating in the survey are mobile beekeepers and 37.2% are
fixed beekeepers. The current number of bee hives of beekeepers was 219.5 and the average honey yield
per hive was determined as 11.4 kg. It has been determined that the surveyed beekeepers generally have
44.7% of place and accommodation problems, 41.5% of pesticides, 10.6% of foreign beekeepers and 3.2%
of theft problems. As a result; Considering Turkey's rural economic conditions and existing ecological
richness, organized, conscious and sustainable beekeeping in the province of Bingöl should be expanded
and developed.

Keywords: Bingol, mobile beekeepers, honey yield, place and accommodation problem, sustainable
beekeeping
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Özet 

Arıcılık faaliyetlerinde verimi artırmak için arılık çevresindeki floranın ve alandaki bitkilerin çiçeklenme 
dönemlerinin bilinmesi önemlidir. Arı ve bitkiler arasında ciddi bir irtibat olup arıların bitkilerden 
yararlanarak beslenmesi ile bal üretmesi ne kadar önemli ise bitkilerin polinasyonu için de arılar o kadar 
önemlidir. Balarıları ile bitkiler arasındaki ilişki biyoçeşitlilik ve ekolojik dengenin korunması açısından 
da çok önemlidir. Çiçeğin olmadığı yerde arıcılık yapmak mümkün değildir. Bu bakımdan arıcılık, uzun 
süre çiçek açan ballı ve polenli bitkilerin bulunduğu yörelerde yapılmalı ya da koloniler bu bölgelere 
götürülmelidir. Arıcılıkta başarılı olmanın temelinde materyallerin iyi tanınması, arıların en fazla nektar 
aldıkları bitkiler konusunda bilgi birikiminin olması, gerekli bakım, yöntem ve yönetimin iyi bilinmesi 
vardır. Bir bölgede arıların istifade edebileceği yeteri kadar çiçek yoksa arıcının bütün gayretleri boşa 
gidebilir ve yapılan arıcılık da ekonomik olmaz. Çiçekler bala yalnız rengini değil kokusunu da verir, bu 
sebeple balın bolluğu ve kalitesi büyük ölçüde bölgede bulunan çiçeklere bağlıdır. Dolayısıyla kovanların 
bulunduğu çevrede ne kadar çok ve farklı çiçekli bitki türü varsa alandan elde edilen balın verimi ve 
kalitesi de o derece artacaktır. Son yıllarda Adıyaman’da gerçekleştirdiğimiz floristik çalışmalar 
neticesinde, arıcılık sektörü açısından değerlendirilme potansiyeli olan otuz sekiz doğal bitki konuya 
katkısı olması düşüncesiyle belirlendi. Çalışmada bu bitkilerin fotoğrafları, lokalite ile habitat bilgileri 
verilerek genel anlamda ekonomik özelliklerine de değinildi. Adıyaman ve çevresinde arıcılık açısından 
önemli olan bitkiler konusunda literatürde çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma ile arıcılık 
faaliyetlerine kaynak olacak temel bitkisel veriler elde edildi. 
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SOME PLANTS OF ADIYAMAN (TURKEY) WITH POTENTIAL EVALUATION IN 
TERMS OF BEEKEEPING 

Abstract 

In order to increase efficiency in beekeeping activities, it is important to know the flora around the apiary 
and the flowering periods of the plants in the area. There is a serious connection between bees and plants, 
and bees are as important for pollination of plants as it is for bees to feed by using plants and produce 
honey. The relationship between honeybees and plants is also very important in terms of protecting 
biodiversity and ecological balance. It is not possible to do beekeeping where there are no flowers. In this 
respect, beekeeping should be done in regions where there are plants with honey and pollen that bloom for 
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a long time, or colonies should be taken to these regions.The basis of success in beekeeping is a good 
knowledge of the materials, knowledge of the plants from which the bees receive the most nectar, and 
good knowledge of the necessary care, method and management. If there are not enough flowers in a 
region for the bees to benefit from, all the efforts of the beekeeper may be wasted and beekeeping will not 
be economical. Flowers give honey not only its color but also its scent, so the abundance and quality of 
honey is largely dependent on the flowers found in the area. Therefore, the more and more different 
flowering plant species there are in the area where the hives are located, the higher the yield and quality of 
the honey obtained from the area.As a result of the floristic studies we have carried out in Adıyaman in 
recent years, thirty eight natural plants that have the potential to be evaluated in terms of the beekeeping 
sector were determined with the thought of contributing to the subject. In the study, photos of these plants, 
locality and habitat information were given and their economic characteristics were also mentioned.There 
are very few studies in the literature on plants that are important for beekeeping in Adıyaman and its 
surroundings. With this study, basic plant data that will be a source for beekeeping activities were 
obtained. 

Keywords: Flora, Beekeeping, Honey, Adıyaman. 

INVESTIGATION THE EFFECT OF BEEWAX AND OLEIC ACID ON 
ANTIBACTERIAL PROPERITIES OF FINE WHEAT POWDER BASED FILMS
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Abstract

Wheat filter flour (WFF) is a by-product derived from the modern wheat milling process. In this study, a
novel biodegradable polymer based on WFF was developed using lauric alginate Ethyl (LAE) as an
antibacterial agent and the effect of oleic acid and bee wax on antibacterial films were investigated. The
minimal bacterial concentration of LAE against Listeria monocytogenes and Escherichia coli was 
determined 100 ppm. Log reduction values of active film against Listeria monocytogenes and E. coli were
not significantly changed by using-low concentration of lipid-based plasticizers (5%). Log reduction
values of active films containing 10% bee wax against Listeria monocytogenes and Escherichia.coli were 
2.39 and 3.58, respectively. Results showed 10% oleic acid led to a significant decrease in the log
reduction values of active films. Bee wax was found to be a more suitable plasticizer than oleic acid in
active wheat powder film containing LAE to control growth of bacteria.

Keywords: Bees wax, Bio-active film, Wheat filter flour, LAE, Oleic Acid, 

İNCE BUĞDAY TOZU BAZLI LAE İÇEREN FİLMLERİN ANTİBAKTERİYEL 
ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BALMUMU VE OLEİK ASİTİN ETKİSİNİN

İNCELENMESİ

Özet
Buğday filtre unu (WFF), modern buğday öğütme işleminden elde edilen bir yan üründür. Bu
çalışmada, antibakteriyel ajan olarak laurik aljinat Etil (LAE) kullanılarak WFF bazlı yeni bir
biyobozunur polimer geliştirilmiş ve oleik asit ve balmumunun antibakteriyel filmler üzerindeki 
etkisi araştırılmıştır. LAE'nin Listeria monocytogenes ve Escherichia coli'ye karşı minimum
bakteri konsantrasyonu 100 ppm olarak belirlendi. Aktif filmin Listeria monocytogenes ve E.
coli'ye karşı log azaltma değerleri, lipid bazlı plastikleştiricilerin düşük konsantrasyonu (%5)
kullanılarak önemli ölçüde değişmedi. %10 arı mumu içeren aktif filmlerin Listeria
monocytogenes ve Escherichia  coli'ye karşı log azaltma değerleri sırasıyla 2.39 ve 3.58 idi.
Sonuçlar, %10 oleik asidin aktif filmlerin log indirgeme değerlerinde önemli bir düşüşe yol
açtığını gösterdi. Bakterilerin büyümesini kontrol etmek için LAE içeren aktif buğday tozu 
filminde arı mumunun oleik asitten daha uygun bir plastikleştirici olduğu bulundu.
Anahtar Kelimeler: Arı mumu, Biyoaktif film, Buğday filtre unu, LAE, Oleik Asit
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a long time, or colonies should be taken to these regions.The basis of success in beekeeping is a good 
knowledge of the materials, knowledge of the plants from which the bees receive the most nectar, and 
good knowledge of the necessary care, method and management. If there are not enough flowers in a 
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a long time, or colonies should be taken to these regions.The basis of success in beekeeping is a good
knowledge of the materials, knowledge of the plants from which the bees receive the most nectar, and
good knowledge of the necessary care, method and management. If there are not enough flowers in a
region for the bees to benefit from, all the efforts of the beekeeper may be wasted and beekeeping will not
be economical. Flowers give honey not only its color but also its scent, so the abundance and quality of
honey is largely dependent on the flowers found in the area. Therefore, the more and more different
flowering plant species there are in the area where the hives are located, the higher the yield and quality of
the honey obtained from the area.As a result of the floristic studies we have carried out in Adıyaman in
recent years, thirty eight natural plants that have the potential to be evaluated in terms of the beekeeping
sector were determined with the thought of contributing to the subject. In the study, photos of these plants,
locality and habitat information were given and their economic characteristics were also mentioned.There
are very few studies in the literature on plants that are important for beekeeping in Adıyaman and its
surroundings. With this study, basic plant data that will be a source for beekeeping activities were
obtained.
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Abstract 

Wheat filter flour (WFF) is a by-product derived from the modern wheat milling process. In this study, a 
novel biodegradable polymer based on WFF was developed using lauric alginate Ethyl (LAE) as an 
antibacterial agent and the effect of oleic acid and bee wax on antibacterial films were investigated. The 
minimal bacterial concentration of LAE against Listeria monocytogenes and Escherichia coli was 
determined 100 ppm. Log reduction values of active film against Listeria monocytogenes and E. coli were 
not significantly changed by using-low concentration of lipid-based plasticizers (5%). Log reduction 
values of active films containing 10% bee wax against Listeria monocytogenes and Escherichia.coli were 
2.39 and 3.58, respectively. Results showed 10% oleic acid led to a significant decrease in the log 
reduction values of active films. Bee wax was found to be a more suitable plasticizer than oleic acid in 
active wheat powder film containing LAE to control growth of bacteria. 
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İNCE BUĞDAY TOZU BAZLI LAE İÇEREN FİLMLERİN ANTİBAKTERİYEL 
ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BALMUMU VE OLEİK ASİTİN ETKİSİNİN 
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Özet 
Buğday filtre unu (WFF), modern buğday öğütme işleminden elde edilen bir yan üründür. Bu 
çalışmada, antibakteriyel ajan olarak laurik aljinat Etil (LAE) kullanılarak WFF bazlı yeni bir 
biyobozunur polimer geliştirilmiş ve oleik asit ve balmumunun antibakteriyel filmler üzerindeki 
etkisi araştırılmıştır. LAE'nin Listeria monocytogenes ve Escherichia coli'ye karşı minimum 
bakteri konsantrasyonu 100 ppm olarak belirlendi. Aktif filmin Listeria monocytogenes ve E. 
coli'ye karşı log azaltma değerleri, lipid bazlı plastikleştiricilerin düşük konsantrasyonu (%5) 
kullanılarak önemli ölçüde değişmedi. %10 arı mumu içeren aktif filmlerin Listeria 
monocytogenes ve Escherichia  coli'ye karşı log azaltma değerleri sırasıyla 2.39 ve 3.58 idi. 
Sonuçlar, %10 oleik asidin aktif filmlerin log indirgeme değerlerinde önemli bir düşüşe yol 
açtığını gösterdi. Bakterilerin büyümesini kontrol etmek için LAE içeren aktif buğday tozu 
filminde arı mumunun oleik asitten daha uygun bir plastikleştirici olduğu bulundu. 
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Özet 

Arıcılık araştırmaları, biyoteknoloji de dahil olmak üzere birçok bilim dalının doğrultusunda 
yürütülmektedir. İklim değişikliği bal arısı diyetlerini ve besin kaynaklarını etkilerken, son zamanlarda 
hastalık ve zararlılardaki artış kimyasal ilaçlara karşı hem arının hem de parazit ve patojenlerin direnç 
geliştirmeleri sebebiyle bu kimyasalların hastalığa neden olan ajanları tedavi edememesi arıcılıkta 
biyoteknolojik araştırmalara yönelik eğilimi arttırmıştır. Hastalık direnci ve verimliliği mükemmel olan arı 
çeşitleri ve mevcut katkı maddeleri geliştirilerek yeni gıda kaynakları oluşturmak için biyoteknolojik 
araştırmalar yürütülmektedir. Küresel gelişmelere uyum sağlamak da sürdürülebilir arıcılık açısından 
oldukça önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, arıcılık alanında yapılmış çeşitli biyoteknolojik 
çalışmaları inceleyerek alandaki gelişmeleri göstermek ve yakın gelecekte yapılacak araştırmalara katkıda 
bulunmaktır. 
Anahtar Kelimeler: Arı, Arıcılık, Biyoteknoloji 

BIOTECHNOLOGICAL STUDIES IN BEEKEEPING 

Abstract 

Beekeeping research is carried out in line with many branches of science, including biotechnology. While 
climate change affects honey bee diets and food sources, the recent increase in diseases and pests has 
increased the tendency towards biotechnological research in beekeeping because of the resistance of both 
bees and parasites and pathogens to chemical drugs, and the inability of these chemicals to treat disease-
causing agents. Biotechnological researches are carried out to create new food sources by developing bee 
varieties with excellent disease resistance and productivity and existing additives. Adapting to global 
developments is also very important in terms of sustainable beekeeping. The aim of this study is to show 
the developments in the field by examining various biotechnological studies in the field of beekeeping and 
to contribute to the researches to be done in the near future. 

Keywords: Bee, Beekeeping, Biotechnology 

BİNGÖL BÖLGESİNDEKİ BAL ARILARININ MİKROBİYOTASINDA BULUNAN 
LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN FİLOGENİSİ VE PLAZMİT PROFİLLERİ

Fadime YAZDIÇ*1
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Özet

Arılar, hem küresel ekolojik dengeyi korumadaki rolleri hem de bitkisel üretim üzerindeki yararlı etkileri
nedeniyle böcekler arasında büyük önem taşımaktadır. Bal arılarının (Apis mellifera) bağırsak mikrobiyota
yapısı hem benzersiz hem de oldukça gelişmiştir. Diğer hayvanlara benzer şekilde, bal arılarında da laktik
asit bakterileri, mikrobiyotanın ayrılmaz bir parçasıdır. Mikroaerofilik koşullar bal arısı sindirim sistemine
hakimdir ve 35 °C sıcaklık ve nektardan gelen şekerlerin varlığı laktik asit bakterileri için ideal koşullar
sağlamaktadır. Bununla birlikte laktik asit bakterileri de arıları probiyotik açıdan desteklemektedir. Bal
arıları ile ilişkili mikroorganizmalarla ilgili çoğu çalışma, bu arılarla ilişkili faydalı bakterileri tanımlamak
ve izole etmek amacıyla yapılmıştır. Ancak bal arısı kolonilerinin patojenlere karşı korunmasında
probiyotiklerin moleküler mekanizmalarının bilinmesi son derece önemlidir. Bu çalışmada, bal arısı Apis
mellifera L.'nin bağırsak mikrobiyotasından izole edilen laktik asit bakteri (LAB) suşlarının
antimikrobiyal ve plazmit özelliklerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Bal arılarının sindirim sisteminde
simbiyoz halinde yaşayan birkaç laktik asit bakterisi suşu izole edilmiş ve gram boyama, katalaz testi,
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Arıcılık araştırmaları, biyoteknoloji de dahil olmak üzere birçok bilim dalının doğrultusunda 
yürütülmektedir. İklim değişikliği bal arısı diyetlerini ve besin kaynaklarını etkilerken, son zamanlarda 
hastalık ve zararlılardaki artış kimyasal ilaçlara karşı hem arının hem de parazit ve patojenlerin direnç 
geliştirmeleri sebebiyle bu kimyasalların hastalığa neden olan ajanları tedavi edememesi arıcılıkta 
biyoteknolojik araştırmalara yönelik eğilimi arttırmıştır. Hastalık direnci ve verimliliği mükemmel olan arı 
çeşitleri ve mevcut katkı maddeleri geliştirilerek yeni gıda kaynakları oluşturmak için biyoteknolojik 
araştırmalar yürütülmektedir. Küresel gelişmelere uyum sağlamak da sürdürülebilir arıcılık açısından 
oldukça önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, arıcılık alanında yapılmış çeşitli biyoteknolojik 
çalışmaları inceleyerek alandaki gelişmeleri göstermek ve yakın gelecekte yapılacak araştırmalara katkıda 
bulunmaktır. 
Anahtar Kelimeler: Arı, Arıcılık, Biyoteknoloji 

BIOTECHNOLOGICAL STUDIES IN BEEKEEPING 

Abstract 

Beekeeping research is carried out in line with many branches of science, including biotechnology. While 
climate change affects honey bee diets and food sources, the recent increase in diseases and pests has 
increased the tendency towards biotechnological research in beekeeping because of the resistance of both 
bees and parasites and pathogens to chemical drugs, and the inability of these chemicals to treat disease-
causing agents. Biotechnological researches are carried out to create new food sources by developing bee 
varieties with excellent disease resistance and productivity and existing additives. Adapting to global 
developments is also very important in terms of sustainable beekeeping. The aim of this study is to show 
the developments in the field by examining various biotechnological studies in the field of beekeeping and 
to contribute to the researches to be done in the near future. 
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Arılar, hem küresel ekolojik dengeyi korumadaki rolleri hem de bitkisel üretim üzerindeki yararlı etkileri
nedeniyle böcekler arasında büyük önem taşımaktadır. Bal arılarının (Apis mellifera) bağırsak mikrobiyota
yapısı hem benzersiz hem de oldukça gelişmiştir. Diğer hayvanlara benzer şekilde, bal arılarında da laktik
asit bakterileri, mikrobiyotanın ayrılmaz bir parçasıdır. Mikroaerofilik koşullar bal arısı sindirim sistemine
hakimdir ve 35 °C sıcaklık ve nektardan gelen şekerlerin varlığı laktik asit bakterileri için ideal koşullar
sağlamaktadır. Bununla birlikte laktik asit bakterileri de arıları probiyotik açıdan desteklemektedir. Bal
arıları ile ilişkili mikroorganizmalarla ilgili çoğu çalışma, bu arılarla ilişkili faydalı bakterileri tanımlamak
ve izole etmek amacıyla yapılmıştır. Ancak bal arısı kolonilerinin patojenlere karşı korunmasında
probiyotiklerin moleküler mekanizmalarının bilinmesi son derece önemlidir. Bu çalışmada, bal arısı Apis
mellifera L.'nin bağırsak mikrobiyotasından izole edilen laktik asit bakteri (LAB) suşlarının
antimikrobiyal ve plazmit özelliklerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Bal arılarının sindirim sisteminde
simbiyoz halinde yaşayan birkaç laktik asit bakterisi suşu izole edilmiş ve gram boyama, katalaz testi,
morfolojik ve moleküler analize dayalı tanımlanmaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen izolatlardan
plazmit izolasyonu yapılarak gıda kaynakları benzer suşlar ile karşılaştırmaları yapılmıştır. Bal arısı
mikrobiyomundaki laktik asit bakterine özgü, moleküler ve fonksiyonel çeşitliliklerinin belirlenmesi yeni
bir ufuk sunabilir. Bu nedenle, bu çalışmada elde edilen sonuçlar, bal arılarının sağlığını iyileştirebilecek
veya ürünlerinin kalite özelliklerini iyileştirebilecek biyoteknolojik yaklaşımların geliştirilmesi için
önemli bilgiler olarak kabul edilebilir.
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properties of lactic acid bacteria (LAB) strains isolated from the gut microbiota of the honeybee Apis 
mellifera L. Several strains of lactic acid bacteria that live commensally in the gastrointestinal tract of 
honeybees were isolated and identified by gram staining, catalase test, morphological and molecular 
analysis. Plasmid isolation was performed from the resulting isolates  and compared to similar strains 
from food sources. Determining the specific, molecular and functional diversity of lactic acid bacteria in 
the honeybee microbiome may offer a new horizon. Therefore, the results obtained in this study can be 
viewed as important information for developing biotechnological approaches to improve bee health  or 
enhance the quality attributes of bee products. 

Keywords: Honey bee, lactic acid bacteria, plasmid. 
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Özet

Bitkilerden arılar tarafından toplanan polen, larvaların beslenmesinde kullanmaktadır. Son zamanlarda
polen, arılar kadar insanlar için de önemli bir besin kaynağı olarak kullanılmaktadır. Polen arıcılar
tarafından büyük emekler sonucu toplandıktan sonra çeşitli kurutma yöntemleri ile kurutulduktan sonra
insanların tüketime sunulmaktadır. Kurutma aşamasında polenin nem miktarının belirlenmesi ve tüketim 
için hazırlanan polenin nem içeriğinin yaklaşık % 3-7 oranında olması mikrobiyolojik olaylar için
önemlidir. Bu durum sağlanmadığında protein ve karbonhidrat içeriği yönünden zengin olan polenlerde
küflenme meydana gelerek mikotoksin oluşumuna neden olmaktadır. Bu çalışmada, Bingöl ilinde ticari
olarak satılan 10 adet polen örneğinin mikotoksin ve nem içerikleri araştırılmıştır. Polen örneklerindeki
aflatoksin B1, B2, G1 ve G2 ve Okratoksin Amiktarları Ultra Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisine
Bağlı Yüksek Çözünürlüklü Orbitrap Kütle Spektrometresi (UHPLC– HR-Orbitrap-MS) ile belirlenmiştir.
Uygulanan UHPLC– HR-Orbitrap-MS mikotoksin analiz yönteminin doğrulama parametreleri belirleme
alt sınırı (limit of detection, LOD) (ppb), tayin alt sınırı (limit of quantification, LOQ) (ppb) ve geri
kazanım (%) gibi analitik parametreler belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Polen, Nem, UHPLC– HR-Orbitrap-MS, Mikotoksin

Teşekkür: Analizler için desteklerinden dolayı Bingöl Üniversitesi Merkez Laboratuvar Uygulama ve
Araştırma Merkezine teşekkürü bir borç bilirim.

DETERMİNATION OF MYCOTOXIN CONTENT OF POLLEN SOLD IN BİNGÖL
PROVINCE BY UHPLC–HR-ORBITRAP-MS

Abstract

The pollen collected by the bees from the plants is used for feeding the larvae. Recently, pollen has been
used as an important food source for humans as well as bees. After the pollen is collected by beekeepers
as a result of great efforts, it is offered to people after being dried by various drying methods. It is
important for microbiological events that the moisture content of the pollen is determined during the
drying stage and the moisture content of the pollen prepared for consumption is approximately 3-7%. 
When this situation is not met, pollen, which is rich in protein and carbohydrate content, may develop
mold and cause mycotoxin formation. In this study, mycotoxin and moisture contents of 10 commercially
sold pollen samples in Bingöl province were investigated. Aflatoxin B1, B2, G1 and G2 and Ochratoxin A
amounts in pollen samples were determined by Ultra High Performance Liquid Chromatography-Induced
High Resolution Orbitrap Mass Spectrometry (UHPLC–HR-Orbitrap-MS). Analytical parameters such as
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properties of lactic acid bacteria (LAB) strains isolated from the gut microbiota of the honeybee Apis 
mellifera L. Several strains of lactic acid bacteria that live commensally in the gastrointestinal tract of
honeybees were isolated and identified by gram staining, catalase test, morphological and molecular
analysis. Plasmid isolation was performed from the resulting isolates and compared to similar strains
from food sources. Determining the specific, molecular and functional diversity of lactic acid bacteria in
the honeybee microbiome may offer a new horizon. Therefore, the results obtained in this study can be
viewed as important information for developing biotechnological approaches to improve bee health or
enhance the quality attributes of bee products.
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olarak satılan 10 adet polen örneğinin mikotoksin ve nem içerikleri araştırılmıştır. Polen örneklerindeki 
aflatoksin B1, B2, G1 ve G2 ve Okratoksin Amiktarları Ultra Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisine 
Bağlı Yüksek Çözünürlüklü Orbitrap Kütle Spektrometresi (UHPLC– HR-Orbitrap-MS) ile belirlenmiştir. 
Uygulanan UHPLC– HR-Orbitrap-MS mikotoksin analiz yönteminin doğrulama parametreleri belirleme 
alt sınırı (limit of detection, LOD) (ppb), tayin alt sınırı (limit of quantification, LOQ) (ppb) ve geri 
kazanım (%) gibi analitik parametreler belirlendi. 
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DETERMİNATION OF MYCOTOXIN CONTENT OF POLLEN SOLD IN BİNGÖL 
PROVINCE BY UHPLC–HR-ORBITRAP-MS 

Abstract 

The pollen collected by the bees from the plants is used for feeding the larvae. Recently, pollen has been 
used as an important food source for humans as well as bees. After the pollen is collected by beekeepers 
as a result of great efforts, it is offered to people after being dried by various drying methods. It is 
important for microbiological events that the moisture content of the pollen is determined during the 
drying stage and the moisture content of the pollen prepared for consumption is approximately 3-7%. 
When this situation is not met, pollen, which is rich in protein and carbohydrate content, may develop 
mold and cause mycotoxin formation. In this study, mycotoxin and moisture contents of 10 commercially 
sold pollen samples in Bingöl province were investigated. Aflatoxin B1, B2, G1 and G2 and Ochratoxin A  
amounts in pollen samples were determined by Ultra High Performance Liquid Chromatography-Induced 
High Resolution Orbitrap Mass Spectrometry (UHPLC–HR-Orbitrap-MS). Analytical parameters such as 
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the lower limit of detection (LOD) (ppb), lower limit of detection (LOQ) (ppb) and recovery (%) of the 
applied UHPLC – HR-Orbitrap-MS mycotoxin analysis method were determined. 
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Özet

Araştırmanın amacı Iğdır ilinde arıcılık işletmelerinin sosyal sürdürülebilirlik düzeylerinin ölçülmesidir. 
Araştırmanın materyalini, Iğdır ilinde arıcılık yapan işletmelerden basit tesadüfi örnekleme yöntemine
göre seçilen 87 işletme yöneticisi ile yüz yüze yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmaktadır.
Arıcılık işletmelerinin sosyal sürdürülebilirliğini belirlemek için sürdürülebilirlik endeksi geliştirilmiştir.
Sosyal sürdürülebilirliği tespit etmek amacıyla 45 maddeye faktör analizi uygulanmıştır ve işletmeler K-
Means Kümeleme analizine göre düşük ve yüksek sürdürülebilir olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.
Araştırmada arıcılık işletmelerinin sosyal sürdürülebilirlik endeksi 0,649 olarak tespit edilmiştir. Faktör
analizine göre arıcılık işletmelerinde memnuniyet, örgütlenme ve iş birliği, teknik bilgi, sosyo-kültürel
faktörler, arı besleme, yatırım ve kadının rolü ve sosyal refah sosyal sürdürülebilirliği belirleyen faktörler
olarak belirlenmiştir. K-Means Kümeleme analizine göre arıcılık işletmelerinin %34,5’i düşük
sürdürülebilir ve %65,5’i ise yüksek sürdürülebilir grubunda yer almaktadır. Araştırma sonuçlarına göre,
işletmelerin sosyal sürdürülebilirlik faktörleri içerisinde arı besleme (0,966) ve örgütlenme ve iş birliği
(0,948) konusunda iyi durumda olmalarına rağmen, yatırım ve kadının rolü (0,195) ve sosyo-kültürel
faktörler (0,283) açısından oldukça zayıf durumda oldukları belirlenmiştir. Ayrıca, arıcılık işletmelerinin
sosyal sürdürülebilirliklerinde düşük ve yüksek sürdürülebilir işletmeler açısından en önemli faktör
memnuniyet olarak belirlenmiştir. İşletmelerin sosyal sürdürülebilirliklerinin artırılabilmesi için arıcılık
yapan işletmelere verilen kovan destek miktarının artırılması gibi memnuniyetlerini artıracak politika
araçlarının hayata geçirilmesi gerekli görülmektedir. Ayrıca, bölgede sağlık ve eğitim gibi sosyo-kültürel
imkânların artırılması ve üretimde kadının rolünün artırılması da sürdürülebilirliğe pozitif etki yapacaktır.    
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MEASURING THE SOCIAL DIMENSION OF THE SUSTAINABILITY OF
BEEKEEPING FARMERS: A CASE OF IGDIR PROVINCE

Abstract

The aim of the research is to determine the social sustainability levels of beekeeping farmers in Igdir
province. The material of the research consists of the data obtained from the face-to-face surveys with 87
beekeeping farms selected according to the simple random sampling method in Igdir province.
Sustainability index was developed in order to determine the social sustainability levels of the beekeeping
farms. In order to determine social sustainability, factor analysis was applied to 45 items and farmers were 
divided into two groups as low and high sustainable using the K-Means Clustering analysis. Social 
sustainability of beekeeping farmers was found to be 0,649 in the study. According to the factor analysis,
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the lower limit of detection (LOD) (ppb), lower limit of detection (LOQ) (ppb) and recovery (%) of the 
applied UHPLC – HR-Orbitrap-MS mycotoxin analysis method were determined. 
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Özet
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Means Kümeleme analizine göre düşük ve yüksek sürdürülebilir olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.
Araştırmada arıcılık işletmelerinin sosyal sürdürülebilirlik endeksi 0,649 olarak tespit edilmiştir. Faktör
analizine göre arıcılık işletmelerinde memnuniyet, örgütlenme ve iş birliği, teknik bilgi, sosyo-kültürel
faktörler, arı besleme, yatırım ve kadının rolü ve sosyal refah sosyal sürdürülebilirliği belirleyen faktörler
olarak belirlenmiştir. K-Means Kümeleme analizine göre arıcılık işletmelerinin %34,5’i düşük
sürdürülebilir ve %65,5’i ise yüksek sürdürülebilir grubunda yer almaktadır. Araştırma sonuçlarına göre,
işletmelerin sosyal sürdürülebilirlik faktörleri içerisinde arı besleme (0,966) ve örgütlenme ve iş birliği
(0,948) konusunda iyi durumda olmalarına rağmen, yatırım ve kadının rolü (0,195) ve sosyo-kültürel
faktörler (0,283) açısından oldukça zayıf durumda oldukları belirlenmiştir. Ayrıca, arıcılık işletmelerinin
sosyal sürdürülebilirliklerinde düşük ve yüksek sürdürülebilir işletmeler açısından en önemli faktör
memnuniyet olarak belirlenmiştir. İşletmelerin sosyal sürdürülebilirliklerinin artırılabilmesi için arıcılık
yapan işletmelere verilen kovan destek miktarının artırılması gibi memnuniyetlerini artıracak politika
araçlarının hayata geçirilmesi gerekli görülmektedir. Ayrıca, bölgede sağlık ve eğitim gibi sosyo-kültürel
imkânların artırılması ve üretimde kadının rolünün artırılması da sürdürülebilirliğe pozitif etki yapacaktır.    
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BEEKEEPING FARMERS: A CASE OF IGDIR PROVINCE

Abstract

The aim of the research is to determine the social sustainability levels of beekeeping farmers in Igdir
province. The material of the research consists of the data obtained from the face-to-face surveys with 87
beekeeping farms selected according to the simple random sampling method in Igdir province.
Sustainability index was developed in order to determine the social sustainability levels of the beekeeping
farms. In order to determine social sustainability, factor analysis was applied to 45 items and farmers were 
divided into two groups as low and high sustainable using the K-Means Clustering analysis. Social 
sustainability of beekeeping farmers was found to be 0,649 in the study. According to the factor analysis,
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the lower limit of detection (LOD) (ppb), lower limit of detection (LOQ) (ppb) and recovery (%) of the
applied UHPLC – HR-Orbitrap-MS mycotoxin analysis method were determined.
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Özet 

Araştırmanın amacı Iğdır ilinde arıcılık işletmelerinin sosyal sürdürülebilirlik düzeylerinin ölçülmesidir. 
Araştırmanın materyalini, Iğdır ilinde arıcılık yapan işletmelerden basit tesadüfi örnekleme yöntemine 
göre seçilen 87 işletme yöneticisi ile yüz yüze yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. 
Arıcılık işletmelerinin sosyal sürdürülebilirliğini belirlemek için sürdürülebilirlik endeksi geliştirilmiştir. 
Sosyal sürdürülebilirliği tespit etmek amacıyla 45 maddeye faktör analizi uygulanmıştır ve işletmeler K-
Means Kümeleme analizine göre düşük ve yüksek sürdürülebilir olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. 
Araştırmada arıcılık işletmelerinin sosyal sürdürülebilirlik endeksi 0,649 olarak tespit edilmiştir. Faktör 
analizine göre arıcılık işletmelerinde memnuniyet, örgütlenme ve iş birliği, teknik bilgi, sosyo-kültürel 
faktörler, arı besleme, yatırım ve kadının rolü ve sosyal refah sosyal sürdürülebilirliği belirleyen faktörler 
olarak belirlenmiştir. K-Means Kümeleme analizine göre arıcılık işletmelerinin %34,5’i düşük 
sürdürülebilir ve %65,5’i ise yüksek sürdürülebilir grubunda yer almaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, 
işletmelerin sosyal sürdürülebilirlik faktörleri içerisinde arı besleme (0,966) ve örgütlenme ve iş birliği 
(0,948) konusunda iyi durumda olmalarına rağmen, yatırım ve kadının rolü (0,195) ve sosyo-kültürel 
faktörler (0,283) açısından oldukça zayıf durumda oldukları belirlenmiştir. Ayrıca, arıcılık işletmelerinin 
sosyal sürdürülebilirliklerinde düşük ve yüksek sürdürülebilir işletmeler açısından en önemli faktör 
memnuniyet olarak belirlenmiştir. İşletmelerin sosyal sürdürülebilirliklerinin artırılabilmesi için arıcılık 
yapan işletmelere verilen kovan destek miktarının artırılması gibi memnuniyetlerini artıracak politika 
araçlarının hayata geçirilmesi gerekli görülmektedir. Ayrıca, bölgede sağlık ve eğitim gibi sosyo-kültürel 
imkânların artırılması ve üretimde kadının rolünün artırılması da sürdürülebilirliğe pozitif etki yapacaktır.    
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MEASURING THE SOCIAL DIMENSION OF THE SUSTAINABILITY OF 
BEEKEEPING FARMERS: A CASE OF IGDIR PROVINCE 

Abstract 

The aim of the research is to determine the social sustainability levels of beekeeping farmers in Igdir 
province. The material of the research consists of the data obtained from the face-to-face surveys with 87 
beekeeping farms selected according to the simple random sampling method in Igdir province. 
Sustainability index was developed in order to determine the social sustainability levels of the beekeeping 
farms. In order to determine social sustainability, factor analysis was applied to 45 items and farmers were 
divided into two groups as low and high sustainable using the K-Means Clustering analysis. Social 
sustainability of beekeeping farmers was found to be 0,649 in the study. According to the factor analysis, 
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satisfaction in beekeeping farms, organization and cooperation, technical knowledge, socio-cultural 
factors, bee feeding, investment and the role of women and social welfare were determined as the factors 
determining social sustainability. According to the K-Means Cluster analysis, 34,5% of the beekeeping 
farmers were in the low and 65,5% of the beekeeping farmers were in the high sustainability group. 
According to the results of the research, it has been determined that although the farms were in good 
condition in bee feeding (0,966) and organization and cooperation (0,948) among the social sustainability 
factors, they are in a very weak condition in terms of investment and the role of women (0,195) and socio-
cultural factors (0,283). In addition, it has been determined that satisfaction is the most important factor in 
the social sustainability of beekeeping farms in terms of low and high sustainable farms. In order to 
increase the social sustainability of beekeeping farms, it is necessary to implement policy tools that will 
increase their satisfaction, such as increasing the amount of hive support given to beekeeping farmers. 
Furthermore, increasing socio-cultural facilities such as health and education in the region and increasing 
the role of women in production will have a positive effect on sustainability. 

Keywords: Beekeeping, social sustainability, sustainability index, Factor analysis, K-Means cluster 
analysis, Igdır. 
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Özet

Bu araştırma, sabit ve gezici arıcılıktan elde edilen bal, polen ve propolis miktarlarının karşılaştırılması
amacıyla 2021 yılında yürütülmüştür. Araştırma, Bingöl Üniversitesi bünyesinde kurulan 10 da
büyüklüğündeki arı merasında yürütülmüştür. Arı merasında dekar başına bir bitki olmak üzere 10 adet
bitkinin (kolza, Macar fiği, korunga, ak üçgül, arı otu, karabuğday, lavanta, kekik, adaçayı, fesleğen)
ekimi yapılmıştır. Bu bitkilerden istifade etmesi için arı merasına 10 adet arı kovanı yerleştirilmiştir. Arı
kovanlarından 5 adedi arı merasında bırakılmış, 5 adedi ise sabit arıcılık ile karşılaştırma yapmak
amacıyla nektar akımı öncesinde yaylaya çıkarılmıştır. Arı merasına yerleştirilen beş adet arı kovanından
toplam 27,048 kg, yaylaya çıkarılan arı kovanlarından ise toplam 27,889 kg bal elde edilmiştir. 10 adet arı
kovanından toplam 2825 gram polen ve 190 gram propolis elde edilmiştir. Elde edilen bir yıllık sonuçlar;
arı merasının kurulması şartıyla Bingöl ili koşullarında sabit arıcılığın gezici arıcılığa bir alternatif
olabileceğini ortaya koymaktadır.
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COMPARISON OF HONEY, POLLEN AND PROPOLIS AMOUNTS OBTAINED FROM
STATIONARY AND MIGRATORY BEEKEEPING

Abstract

This research was carried out in 2021 to compare the amounts of honey, pollen and propolis obtained from
stationary and migratory beekeeping. The research was carried out in a 10 da bee pasture established at
Bingöl University. 10 plants (rapeseed, Hungarian vetch, sainfoin, white clover, phacelia, buckwheat,
lavender, thyme, sage, basil) were grown in the bee pasture, one plant per decare. In order to benefit from
these plants, 10 beehives were placed in the bee pasture. 5 of the beehives were left in the bee pasture, and
5 of them were taken to the plateau before the nectar flow in order to compare with stationary beekeeping.
A total of 27,048 kg of honey was obtained from the five beehives left in the bee pasture, and a total of
27,889 kg from the bee hives taken to the plateau. A total of 2825 grams of pollen and 190 grams of
propolis were obtained from 10 beehives. One-year results obtained; It reveals that stationary beekeeping
can be an alternative to migratory beekeeping in the conditions of Bingöl province, provided that a bee
pasture was established.

Keywords: Bee pasture, stationary beekeeping, migratory beekeeping
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Abstract

This research was carried out in 2021 to compare the amounts of honey, pollen and propolis obtained from
stationary and migratory beekeeping. The research was carried out in a 10 da bee pasture established at
Bingöl University. 10 plants (rapeseed, Hungarian vetch, sainfoin, white clover, phacelia, buckwheat,
lavender, thyme, sage, basil) were grown in the bee pasture, one plant per decare. In order to benefit from
these plants, 10 beehives were placed in the bee pasture. 5 of the beehives were left in the bee pasture, and
5 of them were taken to the plateau before the nectar flow in order to compare with stationary beekeeping.
A total of 27,048 kg of honey was obtained from the five beehives left in the bee pasture, and a total of
27,889 kg from the bee hives taken to the plateau. A total of 2825 grams of pollen and 190 grams of
propolis were obtained from 10 beehives. One-year results obtained; It reveals that stationary beekeeping
can be an alternative to migratory beekeeping in the conditions of Bingöl province, provided that a bee
pasture was established.
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satisfaction in beekeeping farms, organization and cooperation, technical knowledge, socio-cultural 
factors, bee feeding, investment and the role of women and social welfare were determined as the factors
determining social sustainability. According to the K-Means Cluster analysis, 34,5% of the beekeeping 
farmers were in the low and 65,5% of the beekeeping farmers were in the high sustainability group.
According to the results of the research, it has been determined that although the farms were in good
condition in bee feeding (0,966) and organization and cooperation (0,948) among the social sustainability
factors, they are in a very weak condition in terms of investment and the role of women (0,195) and socio-
cultural factors (0,283). In addition, it has been determined that satisfaction is the most important factor in
the social sustainability of beekeeping farms in terms of low and high sustainable farms. In order to 
increase the social sustainability of beekeeping farms, it is necessary to implement policy tools that will
increase their satisfaction, such as increasing the amount of hive support given to beekeeping farmers.
Furthermore, increasing socio-cultural facilities such as health and education in the region and increasing
the role of women in production will have a positive effect on sustainability.

Keywords: Beekeeping, social sustainability, sustainability index, Factor analysis, K-Means cluster
analysis, Igdır.
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Özet 

Bu araştırma, sabit ve gezici arıcılıktan elde edilen bal, polen ve propolis miktarlarının karşılaştırılması 
amacıyla 2021 yılında yürütülmüştür. Araştırma, Bingöl Üniversitesi bünyesinde kurulan 10 da 
büyüklüğündeki arı merasında yürütülmüştür. Arı merasında dekar başına bir bitki olmak üzere 10 adet 
bitkinin (kolza, Macar fiği, korunga, ak üçgül, arı otu, karabuğday, lavanta, kekik, adaçayı, fesleğen) 
ekimi yapılmıştır. Bu bitkilerden istifade etmesi için arı merasına 10 adet arı kovanı yerleştirilmiştir. Arı 
kovanlarından 5 adedi arı merasında bırakılmış, 5 adedi ise sabit arıcılık ile karşılaştırma yapmak 
amacıyla nektar akımı öncesinde yaylaya çıkarılmıştır. Arı merasına yerleştirilen beş adet arı kovanından 
toplam 27,048 kg, yaylaya çıkarılan arı kovanlarından ise toplam 27,889 kg bal elde edilmiştir. 10 adet arı 
kovanından toplam 2825 gram polen ve 190 gram propolis elde edilmiştir. Elde edilen bir yıllık sonuçlar; 
arı merasının kurulması şartıyla Bingöl ili koşullarında sabit arıcılığın gezici arıcılığa bir alternatif 
olabileceğini ortaya koymaktadır. 
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COMPARISON OF HONEY, POLLEN AND PROPOLIS AMOUNTS OBTAINED FROM 
STATIONARY AND MIGRATORY BEEKEEPING 

Abstract 

This research was carried out in 2021 to compare the amounts of honey, pollen and propolis obtained from 
stationary and migratory beekeeping. The research was carried out in a 10 da bee pasture established at 
Bingöl University. 10 plants (rapeseed, Hungarian vetch, sainfoin, white clover, phacelia, buckwheat, 
lavender, thyme, sage, basil) were grown in the bee pasture, one plant per decare. In order to benefit from 
these plants, 10 beehives were placed in the bee pasture. 5 of the beehives were left in the bee pasture, and 
5 of them were taken to the plateau before the nectar flow in order to compare with stationary beekeeping. 
A total of 27,048 kg of honey was obtained from the five beehives left in the bee pasture, and a total of 
27,889 kg from the bee hives taken to the plateau. A total of 2825 grams of pollen and 190 grams of 
propolis were obtained from 10 beehives. One-year results obtained; It reveals that stationary beekeeping 
can be an alternative to migratory beekeeping in the conditions of Bingöl province, provided that a bee 
pasture was established. 
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Özet 

Bu çalışmada, Bingöl ilinde balmumu üretiminin yıllara göre değişimi regresyon analizi ile incelenmiştir. 
5 farklı regresyon modeli analiz edildi. Bu modeller lineer, ters, kuadratik, kübik ve üstel regresyon 
modelleridir. Modelin uygunluğu için belirleme katsayısı (R2) ve düzeltilmiş belirleme katsayısı (��2) 
istatistikleri hesaplandı. Balmumu üretim miktarını belirleyen lineer, ters, kuadratik, kübik ve üstel 
regresyon modelleri için R2 değerleri sırasıyla 0.739, 0.195, 0.855, 0.856 ve 0.764 iken; ��2 değerleri 
sırasıyla 0.723, 0.145, 0.835, 0.825 ve 0.749 bulunmuştur. Bingöl’de balmumu üretimini açıklamada 
parametre katsayıları önemli bulunan ve ��2 değeri en yüksek olan kuadratik regresyon modeli en uygun 
model seçilmiştir. � = 19.06 − 1.007� + 0.137�2 şeklinde belirlenen kuadratik regresyon modeline göre, 
2022-2025 yılları arası Bingöl’de balmumu üretim miktarının 49.54-63.43 ton arasında olacağı 
beklenmektedir.       

Anahtar Kelimeler: Regresyon, belirleme katsayısı, balmumu, Bingöl. 

INVESTIGATION OF BEESWAX PRODUCTION IN BINGOL WITH DIFFERENT 
REGRESSION MODELS 

Abstract 

In this study, the change of beeswax production in Bingöl province according to years was examined by 
regression analysis. Five different regression models were analyzed. These models are linear, inverse, 
quadratic, cubic and exponential regression models. The coefficient of determination (R2) and the adjusted 
coefficient of determination (���) statistics were calculated for the fit of the model. The R2 values for 
linear, inverse, quadratic, cubic and exponential regression models determining the amount of wax 
production were 0.739, 0.195, 0.855, 0.856 and 0.764, respectively; ��� values were 0.723, 0.145, 0.835, 
0.825 and 0.749, respectively. The quadratic regression model, which has the highest ��� value and the 
parameter coefficients are important in explaining the beeswax production in Bingöl, was chosen as the 
most appropriate model. According to the quadratic regression model determined as . � = ��. �� − 
�. ���� + �. �����, it is expected that the amount of beeswax production in Bingöl between 2022-2025 
will be between 49.54-63.43 tons. 

Keywords: Regression, coefficient of determination, beeswax, Bingöl. 
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Bakteriyel arı hastalıkları olarak bilinen Avrupa Yavru Çürüklüğü ve Amerikan Yavru Çürüklüğü
hastalıkları dünya bal arısı yetiştiriciliğinde ağır ekonomik kayıplara yol açmakta ve zaman zaman arı
kolonilerinin sönmesi ile sonuçlanmaktadır. Günümüzde bu hastalıklarla mücadelede her ne kadar
antibiyotik kullanımı söz konusu olsa da bilinçsiz antibiyotik kullanımı dirençli suşların ortaya çıkması ile
sonuçlanmaktadır. Bu hastalıklara karşı bilinçsiz antibiyotik kullanımı sonucu kullanılan antibiyotiklerin
bala geçmesi de söz konusu olduğundan antibiyotik kullanılan balın tüketilmesi insan sağlığını da olumsuz
yönde etkilemektedir. Bal arılarında bakteriyel hastalıklar, bal arısı yetiştiriciliği açısından dünya çapında
geniş bir alanda yaygınlık göstermektedir. Bakteriyel arı hastalıkları; viral, parazitel ve diğer hastalıkların
aksine özellikle kovanda meydana getirdikleri güçlü kötü koku ile karakterize olduğundan bilim
insanlarınca erken farkına varılan hastalıklardandır. Dünyada bal arısı yetiştiriciliği sıralamasında
Hindistan ve Çin’den sonra Türkiye gelmektedir. Kovan sayısı bakımından dünyada önemli bir yere sahip
olan ülkemizde bakteriyel hastalıkların yaygınlığı, tanısı ve bu hastalıklarla mücadele yöntemleri büyük
önem taşımaktadır. Yapılan bu çalışmada bakteriyel bal arısı hastalıklarının yaygınlığı tanısı ve bu
hastalıklardan korunma yöntemlerinin araştırılması amaçlanmaktadır.

Anahtar kelimeler: Bal arısı, bakteriyel hastalıklar, tanı, korunma

DIAGNOSIS OF BACTERIAL HONEYBEE DISEASES, EPIDEMIOLOGY AND PROTECTION 
METHODS

Abstract

The diseases of European Foulbrood and American Foulbrood, known as bacterial bee diseases, cause
heavy economic losses in world honeybee breeding and sometimes result in collapsed of bee colonies.
Although antibiotics are used in the fight against these diseases, unconscious use of antibiotics results in
the emergence of resistant strains. Since antibiotics used against these diseases as a result of unconscious
use of antibiotics are also transferred to honey, consuming honey that uses antibiotics adversely affects
human health. Bacterial diseases in honey bees are widespread worldwide in terms of honey bee breeding.
Bacterial bee diseases; Contrary to viral, parasitic and other diseases, it is one of the diseases that
scientists notice early, as it is characterized by a strong bad smell, especially in the hive. Turkey comes
after India and China in the list of honey bee breeding in the world. In our country, which has an
important place in the world in terms of the number of hives, the prevalence, diagnosis and methods of
combating bacterial diseases are of great importance. In this study, it is aimed to diagnose the prevalence
of bacterial honey bee diseases and to investigate the methods of protection from these diseases.

Keywords: Honeybee, bacterial diseases, diagnosis, prevention
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Özet 

Bu çalışmada, Bingöl ilinde balmumu üretiminin yıllara göre değişimi regresyon analizi ile incelenmiştir. 
5 farklı regresyon modeli analiz edildi. Bu modeller lineer, ters, kuadratik, kübik ve üstel regresyon 
modelleridir. Modelin uygunluğu için belirleme katsayısı (R2) ve düzeltilmiş belirleme katsayısı (��2) 
istatistikleri hesaplandı. Balmumu üretim miktarını belirleyen lineer, ters, kuadratik, kübik ve üstel 
regresyon modelleri için R2 değerleri sırasıyla 0.739, 0.195, 0.855, 0.856 ve 0.764 iken; ��2 değerleri 
sırasıyla 0.723, 0.145, 0.835, 0.825 ve 0.749 bulunmuştur. Bingöl’de balmumu üretimini açıklamada 
parametre katsayıları önemli bulunan ve ��2 değeri en yüksek olan kuadratik regresyon modeli en uygun 
model seçilmiştir. � = 19.06 − 1.007� + 0.137�2 şeklinde belirlenen kuadratik regresyon modeline göre, 
2022-2025 yılları arası Bingöl’de balmumu üretim miktarının 49.54-63.43 ton arasında olacağı 
beklenmektedir.       

Anahtar Kelimeler: Regresyon, belirleme katsayısı, balmumu, Bingöl. 

INVESTIGATION OF BEESWAX PRODUCTION IN BINGOL WITH DIFFERENT 
REGRESSION MODELS 

Abstract 

In this study, the change of beeswax production in Bingöl province according to years was examined by 
regression analysis. Five different regression models were analyzed. These models are linear, inverse, 
quadratic, cubic and exponential regression models. The coefficient of determination (R2) and the adjusted 
coefficient of determination (���) statistics were calculated for the fit of the model. The R2 values for 
linear, inverse, quadratic, cubic and exponential regression models determining the amount of wax 
production were 0.739, 0.195, 0.855, 0.856 and 0.764, respectively; ��� values were 0.723, 0.145, 0.835, 
0.825 and 0.749, respectively. The quadratic regression model, which has the highest ��� value and the 
parameter coefficients are important in explaining the beeswax production in Bingöl, was chosen as the 
most appropriate model. According to the quadratic regression model determined as . � = ��. �� − 
�. ���� + �. �����, it is expected that the amount of beeswax production in Bingöl between 2022-2025 
will be between 49.54-63.43 tons. 
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Bakteriyel arı hastalıkları olarak bilinen Avrupa Yavru Çürüklüğü ve Amerikan Yavru Çürüklüğü
hastalıkları dünya bal arısı yetiştiriciliğinde ağır ekonomik kayıplara yol açmakta ve zaman zaman arı
kolonilerinin sönmesi ile sonuçlanmaktadır. Günümüzde bu hastalıklarla mücadelede her ne kadar
antibiyotik kullanımı söz konusu olsa da bilinçsiz antibiyotik kullanımı dirençli suşların ortaya çıkması ile
sonuçlanmaktadır. Bu hastalıklara karşı bilinçsiz antibiyotik kullanımı sonucu kullanılan antibiyotiklerin
bala geçmesi de söz konusu olduğundan antibiyotik kullanılan balın tüketilmesi insan sağlığını da olumsuz
yönde etkilemektedir. Bal arılarında bakteriyel hastalıklar, bal arısı yetiştiriciliği açısından dünya çapında
geniş bir alanda yaygınlık göstermektedir. Bakteriyel arı hastalıkları; viral, parazitel ve diğer hastalıkların
aksine özellikle kovanda meydana getirdikleri güçlü kötü koku ile karakterize olduğundan bilim
insanlarınca erken farkına varılan hastalıklardandır. Dünyada bal arısı yetiştiriciliği sıralamasında
Hindistan ve Çin’den sonra Türkiye gelmektedir. Kovan sayısı bakımından dünyada önemli bir yere sahip
olan ülkemizde bakteriyel hastalıkların yaygınlığı, tanısı ve bu hastalıklarla mücadele yöntemleri büyük
önem taşımaktadır. Yapılan bu çalışmada bakteriyel bal arısı hastalıklarının yaygınlığı tanısı ve bu
hastalıklardan korunma yöntemlerinin araştırılması amaçlanmaktadır.
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DIAGNOSIS OF BACTERIAL HONEYBEE DISEASES, EPIDEMIOLOGY AND PROTECTION 
METHODS

Abstract

The diseases of European Foulbrood and American Foulbrood, known as bacterial bee diseases, cause
heavy economic losses in world honeybee breeding and sometimes result in collapsed of bee colonies.
Although antibiotics are used in the fight against these diseases, unconscious use of antibiotics results in
the emergence of resistant strains. Since antibiotics used against these diseases as a result of unconscious
use of antibiotics are also transferred to honey, consuming honey that uses antibiotics adversely affects
human health. Bacterial diseases in honey bees are widespread worldwide in terms of honey bee breeding.
Bacterial bee diseases; Contrary to viral, parasitic and other diseases, it is one of the diseases that
scientists notice early, as it is characterized by a strong bad smell, especially in the hive. Turkey comes
after India and China in the list of honey bee breeding in the world. In our country, which has an
important place in the world in terms of the number of hives, the prevalence, diagnosis and methods of
combating bacterial diseases are of great importance. In this study, it is aimed to diagnose the prevalence
of bacterial honey bee diseases and to investigate the methods of protection from these diseases.
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Bu çalışmada, Bingöl ilinde balmumu üretiminin yıllara göre değişimi regresyon analizi ile incelenmiştir.
5 farklı regresyon modeli analiz edildi. Bu modeller lineer, ters, kuadratik, kübik ve üstel regresyon
modelleridir. Modelin uygunluğu için belirleme katsayısı (R2) ve düzeltilmiş belirleme katsayısı (��2) 
istatistikleri hesaplandı. Balmumu üretim miktarını belirleyen lineer, ters, kuadratik, kübik ve üstel
regresyon modelleri için R2 değerleri sırasıyla 0.739, 0.195, 0.855, 0.856 ve 0.764 iken; ��2 değerleri
sırasıyla 0.723, 0.145, 0.835, 0.825 ve 0.749 bulunmuştur. Bingöl’de balmumu üretimini açıklamada
parametre katsayıları önemli bulunan ve ��2 değeri en yüksek olan kuadratik regresyon modeli en uygun
model seçilmiştir. � = 19.06− 1.007� + 0.137�2 şeklinde belirlenen kuadratik regresyon modeline göre,
2022-2025 yılları arası Bingöl’de balmumu üretim miktarının 49.54-63.43 ton arasında olacağı
beklenmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Regresyon, belirleme katsayısı, balmumu, Bingöl. 

INVESTIGATION OF BEESWAX PRODUCTION IN BINGOL WITH DIFFERENT
REGRESSION MODELS

Abstract

In this study, the change of beeswax production in Bingöl province according to years was examined by
regression analysis. Five different regression models were analyzed. These models are linear, inverse,
quadratic, cubic and exponential regression models. The coefficient of determination (R2) and the adjusted
coefficient of determination (���) statistics were calculated for the fit of the model. The R2 values for
linear, inverse, quadratic, cubic and exponential regression models determining the amount of wax
production were 0.739, 0.195, 0.855, 0.856 and 0.764, respectively; ��� values were 0.723, 0.145, 0.835,
0.825 and 0.749, respectively. The quadratic regression model, which has the highest ��� value and the
parameter coefficients are important in explaining the beeswax production in Bingöl, was chosen as the
most appropriate model. According to the quadratic regression model determined as . � = ��.�� −
�.���� + �.�����, it is expected that the amount of beeswax production in Bingöl between 2022-2025
will be between 49.54-63.43 tons.
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Bakteriyel arı hastalıkları olarak bilinen Avrupa Yavru Çürüklüğü ve Amerikan Yavru Çürüklüğü 
hastalıkları dünya bal arısı yetiştiriciliğinde ağır ekonomik kayıplara yol açmakta ve zaman zaman arı 
kolonilerinin sönmesi ile sonuçlanmaktadır. Günümüzde bu hastalıklarla mücadelede her ne kadar 
antibiyotik kullanımı söz konusu olsa da bilinçsiz antibiyotik kullanımı dirençli suşların ortaya çıkması ile 
sonuçlanmaktadır. Bu hastalıklara karşı bilinçsiz antibiyotik kullanımı sonucu kullanılan antibiyotiklerin 
bala geçmesi de söz konusu olduğundan antibiyotik kullanılan balın tüketilmesi insan sağlığını da olumsuz 
yönde etkilemektedir. Bal arılarında bakteriyel hastalıklar, bal arısı yetiştiriciliği açısından dünya çapında 
geniş bir alanda yaygınlık göstermektedir. Bakteriyel arı hastalıkları; viral, parazitel ve diğer hastalıkların 
aksine özellikle kovanda meydana getirdikleri güçlü kötü koku ile karakterize olduğundan bilim 
insanlarınca erken farkına varılan hastalıklardandır. Dünyada bal arısı yetiştiriciliği sıralamasında 
Hindistan ve Çin’den sonra Türkiye gelmektedir. Kovan sayısı bakımından dünyada önemli bir yere sahip 
olan ülkemizde bakteriyel hastalıkların yaygınlığı, tanısı ve bu hastalıklarla mücadele yöntemleri büyük 
önem taşımaktadır. Yapılan bu çalışmada bakteriyel bal arısı hastalıklarının yaygınlığı tanısı ve bu 
hastalıklardan korunma yöntemlerinin araştırılması amaçlanmaktadır. 
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DIAGNOSIS OF BACTERIAL HONEYBEE DISEASES, EPIDEMIOLOGY AND PROTECTION 
METHODS 

Abstract 

The diseases of European Foulbrood and American Foulbrood, known as bacterial bee diseases, cause 
heavy economic losses in world honeybee breeding and sometimes result in collapsed of bee colonies. 
Although antibiotics are used in the fight against these diseases, unconscious use of antibiotics results in 
the emergence of resistant strains. Since antibiotics used against these diseases as a result of unconscious 
use of antibiotics are also transferred to honey, consuming honey that uses antibiotics adversely affects 
human health. Bacterial diseases in honey bees are widespread worldwide in terms of honey bee breeding. 
Bacterial bee diseases; Contrary to viral, parasitic and other diseases, it is one of the diseases that 
scientists notice early, as it is characterized by a strong bad smell, especially in the hive. Turkey comes 
after India and China in the list of honey bee breeding in the world. In our country, which has an 
important place in the world in terms of the number of hives, the prevalence, diagnosis and methods of 
combating bacterial diseases are of great importance. In this study, it is aimed to diagnose the prevalence 
of bacterial honey bee diseases and to investigate the methods of protection from these diseases. 

Keywords: Honeybee, bacterial diseases, diagnosis, prevention 
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Özet 

Bal arılarının ağaç, bitki ve bunların salgılarından toplayarak oluşturduğu, doğal bir arı ürünü olan 
propolis yüz yıllardır çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Günümüzde ise yapısındaki farklı bileşenlerin 
biyolojik aktivitesinin tespit edilmesiyle, propolisin önemi giderek artmış ve tamamlayıcı tıp alanında 
kullanımı yaygınlaşmıştır. Propolisin biyolojik aktivitesinden sorumlu olan ana bileşenler; flavonoidler ve 
fenolik bileşikler olmakla birlikte, bu bileşikler propolisin toplandığı bölgeye göre farklılık 
göstermektedir. Propolisin kimyasal özelliklerinin değişiklik göstermesinden dolayı sabit bir formu 
bulunmamakta, fiziksel özelliklerinden dolayı ise ham halde kullanılamamaktadır. Ham propolisin 
içerisindeki yabancı maddeler uzaklaştırıldıktan sonra ekstraksiyon işleminden geçirilmesi gerekmektedir. 
Ekstraksiyon işleminde kullanılan çözücü tipi, propolisin biyolojik aktivitesinin etkinliği için oldukça 
önemlidir. Çünkü farklı çözücü tiplerinin propoliste farklı bileşenleri ekstrakte ettiği tespit edilmiştir. 
Propolis ekstraksiyonunda çok farklı çözücüler (aseton, eter, diklorometan, kloroform vb.) kullanılmakla 
birlikte, biyolojik ölçümler için yaygın olarak kullanılan çözücüler; su, etanol ve metanol olarak 
gösterilebilir. Propolis bileşenlerinin birçoğu lipofilik yapıda olup, bu bileşikleri etanol kullanarak 
ekstrakte etmek oldukça kolaydır. Fakat bu kolaylık çocuklar, hamileler ve dini hassasiyeti olan kişiler 
için kullanım sınırı oluşturmaktadır. Etanolün sınırlı dozda kullanımı ve sağlığa zararlı olması, 
araştırmacıları farklı çözücü tipleri arayışına sokmuştur. Bu araştırmalar sonucunda, propolis çözünürlüğü 
için alternatif çözücü olarak, bitkisel yağlar ve sirkeler az da olsa literatürde yer almaya başlamıştır. 
Çalışmamızda propolisin çözünürlüğünde, flavonoidler bakımından zengin ve özellikle geleneksel tıp 
alanında uzun yıllardır kullanılan bir meyve olan alıç meyvesinin sirkesi kullanılmıştır. Propolisin alıç 
sirkesi ile çözünürlüğü, toplam fenolik madde içeriği, antioksidan ve bazı kimyasal analizler ile 
incelenmiştir. İnceleme sonucunda propolisin alıç sirkesinin biyoaktif özelliklerini arttırdığı 
gözlemlenmiştir. Propolis katkılı alıç sirkesinin; günümüzde sirkenin kullanıldığı yemeklerde, salata ve 
hatta salamura, turşu gibi gıda maddelerinin yapımında fonksiyonellik sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Propolis, alıç sirkesi, antioksidan 

INVESTIGATION OF SOME BIOLOGICAL PROPERTIES OF PROPOLIS IN HAWK 
VINEGAR EXTRACT 

Abstract 

Propolis, a natural bee product created by honey bees by collecting trees, plants and their secretions, has 
been used for various purposes for hundreds of years. Today, with the determination of the biological 
activity of different components in its structure, the importance of propolis has gradually increased and its 
use in the field of complementary medicine has become widespread. The main components responsible for 

the biological activity of propolis are flavonoids and phenolic compounds, these compounds differ
according to the region where propolis is collected. The main components responsible for the biological
activity of propolis are flavonoids and phenolic compounds, these compounds differ according to the
region where propolis is collected. Propolis does not have a fixed form due to the changes in its chemical
properties, and cannot be used in raw form due to its physical properties. After the foreign substances in
the raw propolis are removed, it must be extracted. The type of solvent used in the extraction process is
very important for the efficiency of the biological activity of propolis. Because it has been determined that
different solvent types extract different components in propolis. Although many different solvents
(acetone, ether, dichloromethane, chloroform etc.) are used in propolis extraction, the commonly used
solvents for biological measurements are; can be shown as water, ethanol and methanol. Many of the
propolis components are lipophilic and it is quite easy to extract these compounds using ethanol.
However, this convenience creates a usage limit for children, pregnant women and people with religious
sensitivities. The limited use of ethanol and its harmfulness to health have led researchers to search for
different types of solvents. As a result of these researches, vegetable oils and vinegars have started to take
place in the literature as an alternative solvent for propolis solubility. In our study, vinegar of hawthorn
fruit, which is rich in flavonoids and has been used in traditional medicine for many years, was used in the
solubility of propolis. The solubility of propolis in hawthorn vinegar, with total phenolic content,
antioxidant and some chemical analyzes were investigated. As a result of the examination, it was observed 
that propolis increased the bioactive properties of hawthorn vinegar. Propolis added hawthorn vinegar;
Nowadays, it is thought that it will provide functionality in the dishes where vinegar is used, in the
production of salads and even in the production of food items such as brine and pickles.
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Özet 

Bal arılarının ağaç, bitki ve bunların salgılarından toplayarak oluşturduğu, doğal bir arı ürünü olan 
propolis yüz yıllardır çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Günümüzde ise yapısındaki farklı bileşenlerin 
biyolojik aktivitesinin tespit edilmesiyle, propolisin önemi giderek artmış ve tamamlayıcı tıp alanında 
kullanımı yaygınlaşmıştır. Propolisin biyolojik aktivitesinden sorumlu olan ana bileşenler; flavonoidler ve 
fenolik bileşikler olmakla birlikte, bu bileşikler propolisin toplandığı bölgeye göre farklılık 
göstermektedir. Propolisin kimyasal özelliklerinin değişiklik göstermesinden dolayı sabit bir formu 
bulunmamakta, fiziksel özelliklerinden dolayı ise ham halde kullanılamamaktadır. Ham propolisin 
içerisindeki yabancı maddeler uzaklaştırıldıktan sonra ekstraksiyon işleminden geçirilmesi gerekmektedir. 
Ekstraksiyon işleminde kullanılan çözücü tipi, propolisin biyolojik aktivitesinin etkinliği için oldukça 
önemlidir. Çünkü farklı çözücü tiplerinin propoliste farklı bileşenleri ekstrakte ettiği tespit edilmiştir. 
Propolis ekstraksiyonunda çok farklı çözücüler (aseton, eter, diklorometan, kloroform vb.) kullanılmakla 
birlikte, biyolojik ölçümler için yaygın olarak kullanılan çözücüler; su, etanol ve metanol olarak 
gösterilebilir. Propolis bileşenlerinin birçoğu lipofilik yapıda olup, bu bileşikleri etanol kullanarak 
ekstrakte etmek oldukça kolaydır. Fakat bu kolaylık çocuklar, hamileler ve dini hassasiyeti olan kişiler 
için kullanım sınırı oluşturmaktadır. Etanolün sınırlı dozda kullanımı ve sağlığa zararlı olması, 
araştırmacıları farklı çözücü tipleri arayışına sokmuştur. Bu araştırmalar sonucunda, propolis çözünürlüğü 
için alternatif çözücü olarak, bitkisel yağlar ve sirkeler az da olsa literatürde yer almaya başlamıştır. 
Çalışmamızda propolisin çözünürlüğünde, flavonoidler bakımından zengin ve özellikle geleneksel tıp 
alanında uzun yıllardır kullanılan bir meyve olan alıç meyvesinin sirkesi kullanılmıştır. Propolisin alıç 
sirkesi ile çözünürlüğü, toplam fenolik madde içeriği, antioksidan ve bazı kimyasal analizler ile 
incelenmiştir. İnceleme sonucunda propolisin alıç sirkesinin biyoaktif özelliklerini arttırdığı 
gözlemlenmiştir. Propolis katkılı alıç sirkesinin; günümüzde sirkenin kullanıldığı yemeklerde, salata ve 
hatta salamura, turşu gibi gıda maddelerinin yapımında fonksiyonellik sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Propolis, alıç sirkesi, antioksidan 

INVESTIGATION OF SOME BIOLOGICAL PROPERTIES OF PROPOLIS IN HAWK 
VINEGAR EXTRACT 

Abstract 

Propolis, a natural bee product created by honey bees by collecting trees, plants and their secretions, has 
been used for various purposes for hundreds of years. Today, with the determination of the biological 
activity of different components in its structure, the importance of propolis has gradually increased and its 
use in the field of complementary medicine has become widespread. The main components responsible for 

the biological activity of propolis are flavonoids and phenolic compounds, these compounds differ
according to the region where propolis is collected. The main components responsible for the biological
activity of propolis are flavonoids and phenolic compounds, these compounds differ according to the
region where propolis is collected. Propolis does not have a fixed form due to the changes in its chemical
properties, and cannot be used in raw form due to its physical properties. After the foreign substances in
the raw propolis are removed, it must be extracted. The type of solvent used in the extraction process is
very important for the efficiency of the biological activity of propolis. Because it has been determined that
different solvent types extract different components in propolis. Although many different solvents
(acetone, ether, dichloromethane, chloroform etc.) are used in propolis extraction, the commonly used
solvents for biological measurements are; can be shown as water, ethanol and methanol. Many of the
propolis components are lipophilic and it is quite easy to extract these compounds using ethanol.
However, this convenience creates a usage limit for children, pregnant women and people with religious
sensitivities. The limited use of ethanol and its harmfulness to health have led researchers to search for
different types of solvents. As a result of these researches, vegetable oils and vinegars have started to take
place in the literature as an alternative solvent for propolis solubility. In our study, vinegar of hawthorn
fruit, which is rich in flavonoids and has been used in traditional medicine for many years, was used in the
solubility of propolis. The solubility of propolis in hawthorn vinegar, with total phenolic content,
antioxidant and some chemical analyzes were investigated. As a result of the examination, it was observed 
that propolis increased the bioactive properties of hawthorn vinegar. Propolis added hawthorn vinegar;
Nowadays, it is thought that it will provide functionality in the dishes where vinegar is used, in the
production of salads and even in the production of food items such as brine and pickles.
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Özet

Bal arılarının ağaç, bitki ve bunların salgılarından toplayarak oluşturduğu, doğal bir arı ürünü olan
propolis yüz yıllardır çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Günümüzde ise yapısındaki farklı bileşenlerin
biyolojik aktivitesinin tespit edilmesiyle, propolisin önemi giderek artmış ve tamamlayıcı tıp alanında
kullanımı yaygınlaşmıştır. Propolisin biyolojik aktivitesinden sorumlu olan ana bileşenler; flavonoidler ve 
fenolik bileşikler olmakla birlikte, bu bileşikler propolisin toplandığı bölgeye göre farklılık
göstermektedir. Propolisin kimyasal özelliklerinin değişiklik göstermesinden dolayı sabit bir formu
bulunmamakta, fiziksel özelliklerinden dolayı ise ham halde kullanılamamaktadır. Ham propolisin
içerisindeki yabancı maddeler uzaklaştırıldıktan sonra ekstraksiyon işleminden geçirilmesi gerekmektedir.
Ekstraksiyon işleminde kullanılan çözücü tipi, propolisin biyolojik aktivitesinin etkinliği için oldukça
önemlidir. Çünkü farklı çözücü tiplerinin propoliste farklı bileşenleri ekstrakte ettiği tespit edilmiştir.
Propolis ekstraksiyonunda çok farklı çözücüler (aseton, eter, diklorometan, kloroform vb.) kullanılmakla
birlikte, biyolojik ölçümler için yaygın olarak kullanılan çözücüler; su, etanol ve metanol olarak
gösterilebilir. Propolis bileşenlerinin birçoğu lipofilik yapıda olup, bu bileşikleri etanol kullanarak
ekstrakte etmek oldukça kolaydır. Fakat bu kolaylık çocuklar, hamileler ve dini hassasiyeti olan kişiler
için kullanım sınırı oluşturmaktadır. Etanolün sınırlı dozda kullanımı ve sağlığa zararlı olması,
araştırmacıları farklı çözücü tipleri arayışına sokmuştur. Bu araştırmalar sonucunda, propolis çözünürlüğü
için alternatif çözücü olarak, bitkisel yağlar ve sirkeler az da olsa literatürde yer almaya başlamıştır.
Çalışmamızda propolisin çözünürlüğünde, flavonoidler bakımından zengin ve özellikle geleneksel tıp
alanında uzun yıllardır kullanılan bir meyve olan alıç meyvesinin sirkesi kullanılmıştır. Propolisin alıç
sirkesi ile çözünürlüğü, toplam fenolik madde içeriği, antioksidan ve bazı kimyasal analizler ile
incelenmiştir. İnceleme sonucunda propolisin alıç sirkesinin biyoaktif özelliklerini arttırdığı
gözlemlenmiştir. Propolis katkılı alıç sirkesinin; günümüzde sirkenin kullanıldığı yemeklerde, salata ve
hatta salamura, turşu gibi gıda maddelerinin yapımında fonksiyonellik sağlayacağı düşünülmektedir.
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INVESTIGATION OF SOME BIOLOGICAL PROPERTIES OF PROPOLIS IN HAWK 
VINEGAR EXTRACT

Abstract

Propolis, a natural bee product created by honey bees by collecting trees, plants and their secretions, has
been used for various purposes for hundreds of years. Today, with the determination of the biological
activity of different components in its structure, the importance of propolis has gradually increased and its
use in the field of complementary medicine has become widespread. The main components responsible for

the biological activity of propolis are flavonoids and phenolic compounds, these compounds differ 
according to the region where propolis is collected. The main components responsible for the biological 
activity of propolis are flavonoids and phenolic compounds, these compounds differ according to the 
region where propolis is collected. Propolis does not have a fixed form due to the changes in its chemical 
properties, and cannot be used in raw form due to its physical properties. After the foreign substances in 
the raw propolis are removed, it must be extracted. The type of solvent used in the extraction process is 
very important for the efficiency of the biological activity of propolis. Because it has been determined that 
different solvent types extract different components in propolis. Although many different solvents 
(acetone, ether, dichloromethane, chloroform etc.) are used in propolis extraction, the commonly used 
solvents for biological measurements are; can be shown as water, ethanol and methanol. Many of the 
propolis components are lipophilic and it is quite easy to extract these compounds using ethanol. 
However, this convenience creates a usage limit for children, pregnant women and people with religious 
sensitivities. The limited use of ethanol and its harmfulness to health have led researchers to search for 
different types of solvents. As a result of these researches, vegetable oils and vinegars have started to take 
place in the literature as an alternative solvent for propolis solubility. In our study, vinegar of hawthorn 
fruit, which is rich in flavonoids and has been used in traditional medicine for many years, was used in the 
solubility of propolis. The solubility of propolis in hawthorn vinegar, with total phenolic content, 
antioxidant and some chemical analyzes were investigated. As a result of the examination, it was observed 
that propolis increased the bioactive properties of hawthorn vinegar. Propolis added hawthorn vinegar; 
Nowadays, it is thought that it will provide functionality in the dishes where vinegar is used, in the 
production of salads and even in the production of food items such as brine and pickles. 
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Özet 

Propolis, bal arılarının tabiattan topladıkları polen ve bitki özlerini, sentezledikleri enzimler ve bal mumu 
ile karıştırarak oluşturdukları bitki kaynaklı arı ürünüdür. Genellikle koyu kahverenginde sakızımsı bir 
kıvamdadır. Bitki florasına göre aroma ve renginde farklılıklar görülmektedir. Arılar propolisi kovanın 
korunmasında, dezenfeksiyonunda ve sıcaklığının ayarlanmasında, peteklerin onarım ve yapıştırılmasında 
kullanmaktadır. Geleneksel olarak propolis birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Uygulama 
yöntemleri doğrudan yaralara sürme, ağızda çiğneme ve özütünü çıkararak gıdalara ekleyerek beslenme 
şeklindedir. Günümüz sağlık alanındaki bilimsel çalışmalarda da artan bir ilgi ile araştırılmaktadır. 
Yapılan bilimsel araştırmalarda viral hastalıklardan bakteriyel hastalıklara birçok alanda etkili olduğu ve 
yüksek oranda antioksidan özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu hastalıklardan bazıları şunlardır: Diş 
çürümeleri ve diş eti hastalıkları, üst solunum yolu enfeksiyonları, bazı kanser hastalıkları, diyabet ve 
kolesterol, covid-19 virüsü, otizm, cilt hastalıkları, hepatit, mide rahatsızlıkları ve bağışıklık sistemi ile 
ilgili hastalıklar. Bu derlemede propolisin sağlık alanında güncel yapılan araştırma sonuçları ve etkileri 
yer almaktadır. 
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POTENTIAL AND CURRENT APPLICATIONS OF PROPOLIS IN HEALTH 

Abstract 

Propolis is a plant-derived bee product that honey bees create by mixing pollen and plant extracts they 
collect from nature with the enzymes they synthesize and beeswax. It is usually dark brown in color and 
has a gummy consistency. There are differences in aroma and color according to the flora of the plant. 
Bees use propolis for the protection, disinfection and temperature regulation of the hive, repair and 
bonding of honeycombs. Traditionally, propolis has been used in the treatment of many diseases. 
Application methods are direct application to the wounds, chewing in the mouth and feeding by adding the 
extract to the foods. It is also being researched with increasing interest in scientific studies in the field of 
health today. It has been determined in scientific researches that it is effective in many areas from viral 
diseases to bacterial diseases and shows high antioxidant properties. Some of these diseases are: Tooth 
decay and gum diseases, upper respiratory tract infections, some cancer diseases, diabetes and cholesterol, 
covid-19 virus, autism, skin diseases, hepatitis, stomach ailments and immune system related diseases. In 
this review, current research results and effects of propolis in the field of health are included. 
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Özet

Günümüz tüketicisi, beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiye yönelik araştırmaların ilerlemesiyle
giderek bilinçlenmekte bu durum gıda reklamlarına da etki etmektedir. Özellikle Covid-19 salgını
ile tüketiciler virüse karşı etkili besin arayışına girmiş ve bu durum gıda tüketimi ile sağlık
faydalarını birleştiren reklamların giderek artmasını da beraberinde getirmiştir. Söz konusu sağlık
ve gıda ürünleri olduğunda ise “gıda güvenliği” kilit bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada, gıda
güvenliğinin, tüketici grupları üzerinde önemli etkiye sahip olan televizyon reklamlarında nasıl
konumlandırıldığı ve ne derece vurgulandığı incelenmiştir. Çalışmada gıda ürünü olarak; tağşişi
kolay, kalitesinin belirlenmesi ise bir o kadar zor olan arı ürünleri seçilmiştir. Çalışmanın
örneklemini ise, Türkiye’nin tek bal ihtisas laboratuvarlarına sahip olan ve gıda güvenliği
açısından uluslararası standartlara göre çalıştığını belirten “Balparmak” markasının reklamları
oluşturmaktadır. Reklam verileri Balparmak’ın web sitesinden alınmış ve nitel bir veri analizi 
yöntemi olan; içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmada, örneklem dahilindeki 33
reklam filmi araştırmacılar tarafından izlenerek elde edilen veriler ortak temalarına göre 
kategorize edilmiştir. Ardından reklamlar kullandıkları görsel ve işitsel unsurlar açısından
incelenerek dahil oldukları kategoriye göre sınıflandırılmıştır. İncelenen reklamda görsel veya
işitsel olarak, belirlenen kategoriler dahilinde unsur kullanımı varsa 1 olarak, kullanılmamışsa 0
olarak kodlama yapılmıştır. Yapılan kategori analizi sonucunda, Balparmak reklamlarında
vurgulanan ögeler sırasıyla; marka adı (%100), gıda güvenliği (%70), takviye gıda (%39), 
satış/kampanya (%33), yenilik (%24), tüketim önerisi (%18), Covid-19’a karşı tedbir (% 12) ve
lezzet (%6) olarak saptanmıştır. Reklamlarda gıda güvenliğinin sıklıkla; doğal içerik, doğallık
testlerinden geçme ve sağlıklı/pratik ambalaj başlıklarında vurgulanarak markanın deneyimi ve
tüketici güveni üzerinde konumlandırıldığı tespit edilmiştir.
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FOOD SAFETY IN HONEY ADVERTISEMENTS: THE EXAMPLE OF BALPARMAK

Abstract

Today's consumers are becoming more self aware by the progress on research of the relationship between
nutrition and health which also affects food advertisements. Especially with the Covid-19 epidemic,
consumers are looking for effective food against the virus, and this has brought along the increasing
number of advertisements combining food consumption and health benefits. When it comes to health and
food products, “food safety” is of key importance. In this study, how food safety is positioned and to what
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Özet 

Propolis, bal arılarının tabiattan topladıkları polen ve bitki özlerini, sentezledikleri enzimler ve bal mumu 
ile karıştırarak oluşturdukları bitki kaynaklı arı ürünüdür. Genellikle koyu kahverenginde sakızımsı bir 
kıvamdadır. Bitki florasına göre aroma ve renginde farklılıklar görülmektedir. Arılar propolisi kovanın 
korunmasında, dezenfeksiyonunda ve sıcaklığının ayarlanmasında, peteklerin onarım ve yapıştırılmasında 
kullanmaktadır. Geleneksel olarak propolis birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Uygulama 
yöntemleri doğrudan yaralara sürme, ağızda çiğneme ve özütünü çıkararak gıdalara ekleyerek beslenme 
şeklindedir. Günümüz sağlık alanındaki bilimsel çalışmalarda da artan bir ilgi ile araştırılmaktadır. 
Yapılan bilimsel araştırmalarda viral hastalıklardan bakteriyel hastalıklara birçok alanda etkili olduğu ve 
yüksek oranda antioksidan özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu hastalıklardan bazıları şunlardır: Diş 
çürümeleri ve diş eti hastalıkları, üst solunum yolu enfeksiyonları, bazı kanser hastalıkları, diyabet ve 
kolesterol, covid-19 virüsü, otizm, cilt hastalıkları, hepatit, mide rahatsızlıkları ve bağışıklık sistemi ile 
ilgili hastalıklar. Bu derlemede propolisin sağlık alanında güncel yapılan araştırma sonuçları ve etkileri 
yer almaktadır. 
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POTENTIAL AND CURRENT APPLICATIONS OF PROPOLIS IN HEALTH 

Abstract 

Propolis is a plant-derived bee product that honey bees create by mixing pollen and plant extracts they 
collect from nature with the enzymes they synthesize and beeswax. It is usually dark brown in color and 
has a gummy consistency. There are differences in aroma and color according to the flora of the plant. 
Bees use propolis for the protection, disinfection and temperature regulation of the hive, repair and 
bonding of honeycombs. Traditionally, propolis has been used in the treatment of many diseases. 
Application methods are direct application to the wounds, chewing in the mouth and feeding by adding the 
extract to the foods. It is also being researched with increasing interest in scientific studies in the field of 
health today. It has been determined in scientific researches that it is effective in many areas from viral 
diseases to bacterial diseases and shows high antioxidant properties. Some of these diseases are: Tooth 
decay and gum diseases, upper respiratory tract infections, some cancer diseases, diabetes and cholesterol, 
covid-19 virus, autism, skin diseases, hepatitis, stomach ailments and immune system related diseases. In 
this review, current research results and effects of propolis in the field of health are included. 
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Özet

Günümüz tüketicisi, beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiye yönelik araştırmaların ilerlemesiyle
giderek bilinçlenmekte bu durum gıda reklamlarına da etki etmektedir. Özellikle Covid-19 salgını
ile tüketiciler virüse karşı etkili besin arayışına girmiş ve bu durum gıda tüketimi ile sağlık
faydalarını birleştiren reklamların giderek artmasını da beraberinde getirmiştir. Söz konusu sağlık
ve gıda ürünleri olduğunda ise “gıda güvenliği” kilit bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada, gıda
güvenliğinin, tüketici grupları üzerinde önemli etkiye sahip olan televizyon reklamlarında nasıl
konumlandırıldığı ve ne derece vurgulandığı incelenmiştir. Çalışmada gıda ürünü olarak; tağşişi
kolay, kalitesinin belirlenmesi ise bir o kadar zor olan arı ürünleri seçilmiştir. Çalışmanın
örneklemini ise, Türkiye’nin tek bal ihtisas laboratuvarlarına sahip olan ve gıda güvenliği
açısından uluslararası standartlara göre çalıştığını belirten “Balparmak” markasının reklamları
oluşturmaktadır. Reklam verileri Balparmak’ın web sitesinden alınmış ve nitel bir veri analizi 
yöntemi olan; içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmada, örneklem dahilindeki 33
reklam filmi araştırmacılar tarafından izlenerek elde edilen veriler ortak temalarına göre 
kategorize edilmiştir. Ardından reklamlar kullandıkları görsel ve işitsel unsurlar açısından
incelenerek dahil oldukları kategoriye göre sınıflandırılmıştır. İncelenen reklamda görsel veya
işitsel olarak, belirlenen kategoriler dahilinde unsur kullanımı varsa 1 olarak, kullanılmamışsa 0
olarak kodlama yapılmıştır. Yapılan kategori analizi sonucunda, Balparmak reklamlarında
vurgulanan ögeler sırasıyla; marka adı (%100), gıda güvenliği (%70), takviye gıda (%39), 
satış/kampanya (%33), yenilik (%24), tüketim önerisi (%18), Covid-19’a karşı tedbir (% 12) ve
lezzet (%6) olarak saptanmıştır. Reklamlarda gıda güvenliğinin sıklıkla; doğal içerik, doğallık
testlerinden geçme ve sağlıklı/pratik ambalaj başlıklarında vurgulanarak markanın deneyimi ve
tüketici güveni üzerinde konumlandırıldığı tespit edilmiştir.
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FOOD SAFETY IN HONEY ADVERTISEMENTS: THE EXAMPLE OF BALPARMAK

Abstract

Today's consumers are becoming more self aware by the progress on research of the relationship between
nutrition and health which also affects food advertisements. Especially with the Covid-19 epidemic,
consumers are looking for effective food against the virus, and this has brought along the increasing
number of advertisements combining food consumption and health benefits. When it comes to health and
food products, “food safety” is of key importance. In this study, how food safety is positioned and to what
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yer almaktadır.
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Abstract

Propolis is a plant-derived bee product that honey bees create by mixing pollen and plant extracts they
collect from nature with the enzymes they synthesize and beeswax. It is usually dark brown in color and
has a gummy consistency. There are differences in aroma and color according to the flora of the plant.
Bees use propolis for the protection, disinfection and temperature regulation of the hive, repair and
bonding of honeycombs. Traditionally, propolis has been used in the treatment of many diseases.
Application methods are direct application to the wounds, chewing in the mouth and feeding by adding the
extract to the foods. It is also being researched with increasing interest in scientific studies in the field of
health today. It has been determined in scientific researches that it is effective in many areas from viral
diseases to bacterial diseases and shows high antioxidant properties. Some of these diseases are: Tooth
decay and gum diseases, upper respiratory tract infections, some cancer diseases, diabetes and cholesterol,
covid-19 virus, autism, skin diseases, hepatitis, stomach ailments and immune system related diseases. In 
this review, current research results and effects of propolis in the field of health are included.

Keywords: Propolis, Bee product, Health, Biological activity

BAL REKLAMLARINDA GIDA GÜVENLİĞİ: BALPARMAK ÖRNEĞİ 

Zeynep Sultan GÜN1* 

1Bingöl Üniversitesi / PİKOM / Bingöl, Türkiye 
*zserdogdu@bingol.edu.tr 

Özet 

Günümüz tüketicisi, beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiye yönelik araştırmaların ilerlemesiyle 
giderek bilinçlenmekte bu durum gıda reklamlarına da etki etmektedir. Özellikle Covid-19 salgını 
ile tüketiciler virüse karşı etkili besin arayışına girmiş ve bu durum gıda tüketimi ile sağlık 
faydalarını birleştiren reklamların giderek artmasını da beraberinde getirmiştir. Söz konusu sağlık 
ve gıda ürünleri olduğunda ise “gıda güvenliği” kilit bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada, gıda 
güvenliğinin, tüketici grupları üzerinde önemli etkiye sahip olan televizyon reklamlarında nasıl 
konumlandırıldığı ve ne derece vurgulandığı incelenmiştir. Çalışmada gıda ürünü olarak; tağşişi 
kolay, kalitesinin belirlenmesi ise bir o kadar zor olan arı ürünleri seçilmiştir. Çalışmanın 
örneklemini ise, Türkiye’nin tek bal ihtisas laboratuvarlarına sahip olan ve gıda güvenliği 
açısından uluslararası standartlara göre çalıştığını belirten “Balparmak” markasının reklamları 
oluşturmaktadır. Reklam verileri Balparmak’ın web sitesinden alınmış ve nitel bir veri analizi 
yöntemi olan; içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmada, örneklem dahilindeki 33 
reklam filmi araştırmacılar tarafından izlenerek elde edilen veriler ortak temalarına göre 
kategorize edilmiştir. Ardından reklamlar kullandıkları görsel ve işitsel unsurlar açısından 
incelenerek dahil oldukları kategoriye göre sınıflandırılmıştır. İncelenen reklamda görsel veya 
işitsel olarak, belirlenen kategoriler dahilinde unsur kullanımı varsa 1 olarak, kullanılmamışsa 0 
olarak kodlama yapılmıştır. Yapılan kategori analizi sonucunda, Balparmak reklamlarında 
vurgulanan ögeler sırasıyla; marka adı (%100), gıda güvenliği (%70),  takviye gıda (%39), 
satış/kampanya (%33), yenilik (%24), tüketim önerisi (%18), Covid-19’a karşı tedbir (% 12) ve 
lezzet (%6) olarak saptanmıştır. Reklamlarda gıda güvenliğinin sıklıkla; doğal içerik, doğallık 
testlerinden geçme ve sağlıklı/pratik ambalaj başlıklarında vurgulanarak markanın deneyimi ve 
tüketici güveni üzerinde konumlandırıldığı tespit edilmiştir. 
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FOOD SAFETY IN HONEY ADVERTISEMENTS: THE EXAMPLE OF BALPARMAK 

Abstract  

Today's consumers are becoming more self aware by the progress on  research of the relationship between 
nutrition and health which also affects food advertisements. Especially with the Covid-19 epidemic, 
consumers are looking for effective food against the virus, and this has brought along the increasing 
number of advertisements combining food consumption and health benefits. When it comes to health and 
food products, “food safety” is of key importance. In this study, how food safety is positioned and to what 
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extent it is emphasized in television advertisements has been examined. As a food stuff, bee products that 
are easy to adulterate but quality of them are difficult to determine were selected. The sample of the study 
is the Balparmak brand. Advertising data was taken from Balparmak's website and analyzed using data 
analysis. In the study, the common features and emphasized elements of the data obtained by watching 33 
commercials in the sample were identified and categorized. Then, the advertisements were examined in 
terms of their visual and auditory elements they used and classified according to the category they 
belonged to. In the examined advertisement, if there is use of an element within the categories determined 
as visual or auditory, it is coded as 1 and as 0 if not. As a result of the category analysis, the highlighted 
items in Balparmak advertisements are respectively; brand name (100%), food safety (70%), food 
supplements (39%), sales/campaign (33%), innovation (24%), consumption recommendation (18%), 
precaution against Covid-19 ( 12%) and flavor (6%). It has been determined that food safety is often 
emphasized in the titles of natural content, passing naturalness tests and healthy/practical packaging, and 
positioned on the brand's experience and consumer trust in advertisements. 

Keywords: Advertisement, Food Safety, Bee Products 
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Özet

Propolis bal arıları tarafından üretilen ve içeriğinde farklı fonksiyonel gruplar içerek organik moleküller
bulunmaktadır. Fonksiyonel organik molekül içermelerinden dolayı malzeme, tıp, ve diğer uygulamalı
bilimler gibi pek çok disiplinin dikkatini çekmektedir. Bu çalışmada, yeni ve farklı bir uygulama olarak,
Bingöl ilinin kuzey bölgesinden toplanan propolisin (PP) bakır yüzeyinde kendi kendine biriken tek
tabakalı filmleri (SAM) oluşturulmuştur (PP-SAM). Film oluşturma ortamı olarak korozyon dayanımını
arttıracak moleküllerin yapısı da dikkate alınarak polar karakterde bir çözücü olan asetonitril
kullanılmıştır. PP-SAM filmlerin bakırın deniz suyunu temsilen %3,5 NaCl çözeltisindeki korozyonuna
karşı koruyucu etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, açık devre potansiyelinin zamanla değişimi, lineer
polarizasyon direnci, elektrokimyasal empedans spektroskopisi ve potansiyodinamik polarizasyon
teknikleri kullanılmıştır. PP-SAM filmlerin metal yüzeyindeki yapıları SEM ve EDX teknikleri
kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen bulgulardan bakırın yüzeyinde yüksek kalitede ve metale sıkı bir
şekilde tutunmuş PP-SAM filmlerinin oluştuğu ve bu filmlerin bakırın korozyonuna karşı %88.8 koruma
sağladığı belirlenmiştir.
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FABRICATION OF SELF-ASSEMBLED MONOLAYER FILM OF BINGÖL PROPOLIS
ON COPPER SURFACE AND INVESTIGATION OF CORROSION INHIBITION

EFFECT OF THIS FILM

Abstract

Propolis is produced by honey bees and contains organic molecules containing different functional groups.
Due to the fact that they contain functional organic molecules, they attract the attention of many
disciplines such as materials, medicine, and other applied sciences. In this study, as a new and different
application, self-assembled monolayer films (SAM) of propolis (PP) collected from the northern region of
Bingöl province (PP-SAM) were fabricated on a copper surface. Acetonitrile, which is a polar solvent, 
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extent it is emphasized in television advertisements has been examined. As a food stuff, bee products that 
are easy to adulterate but quality of them are difficult to determine were selected. The sample of the study 
is the Balparmak brand. Advertising data was taken from Balparmak's website and analyzed using data 
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commercials in the sample were identified and categorized. Then, the advertisements were examined in 
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belonged to. In the examined advertisement, if there is use of an element within the categories determined 
as visual or auditory, it is coded as 1 and as 0 if not. As a result of the category analysis, the highlighted 
items in Balparmak advertisements are respectively; brand name (100%), food safety (70%), food 
supplements (39%), sales/campaign (33%), innovation (24%), consumption recommendation (18%), 
precaution against Covid-19 ( 12%) and flavor (6%). It has been determined that food safety is often 
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Özet

Propolis bal arıları tarafından üretilen ve içeriğinde farklı fonksiyonel gruplar içerek organik moleküller
bulunmaktadır. Fonksiyonel organik molekül içermelerinden dolayı malzeme, tıp, ve diğer uygulamalı
bilimler gibi pek çok disiplinin dikkatini çekmektedir. Bu çalışmada, yeni ve farklı bir uygulama olarak,
Bingöl ilinin kuzey bölgesinden toplanan propolisin (PP) bakır yüzeyinde kendi kendine biriken tek
tabakalı filmleri (SAM) oluşturulmuştur (PP-SAM). Film oluşturma ortamı olarak korozyon dayanımını
arttıracak moleküllerin yapısı da dikkate alınarak polar karakterde bir çözücü olan asetonitril
kullanılmıştır. PP-SAM filmlerin bakırın deniz suyunu temsilen %3,5 NaCl çözeltisindeki korozyonuna
karşı koruyucu etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, açık devre potansiyelinin zamanla değişimi, lineer
polarizasyon direnci, elektrokimyasal empedans spektroskopisi ve potansiyodinamik polarizasyon
teknikleri kullanılmıştır. PP-SAM filmlerin metal yüzeyindeki yapıları SEM ve EDX teknikleri
kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen bulgulardan bakırın yüzeyinde yüksek kalitede ve metale sıkı bir
şekilde tutunmuş PP-SAM filmlerinin oluştuğu ve bu filmlerin bakırın korozyonuna karşı %88.8 koruma
sağladığı belirlenmiştir.
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Abstract

Propolis is produced by honey bees and contains organic molecules containing different functional groups.
Due to the fact that they contain functional organic molecules, they attract the attention of many
disciplines such as materials, medicine, and other applied sciences. In this study, as a new and different
application, self-assembled monolayer films (SAM) of propolis (PP) collected from the northern region of
Bingöl province (PP-SAM) were fabricated on a copper surface. Acetonitrile, which is a polar solvent, 
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extent it is emphasized in television advertisements has been examined. As a food stuff, bee products that
are easy to adulterate but quality of them are difficult to determine were selected. The sample of the study
is the Balparmak brand. Advertising data was taken from Balparmak's website and analyzed using data
analysis. In the study, the common features and emphasized elements of the data obtained by watching 33
commercials in the sample were identified and categorized. Then, the advertisements were examined in
terms of their visual and auditory elements they used and classified according to the category they
belonged to. In the examined advertisement, if there is use of an element within the categories determined
as visual or auditory, it is coded as 1 and as 0 if not. As a result of the category analysis, the highlighted
items in Balparmak advertisements are respectively; brand name (100%), food safety (70%), food
supplements (39%), sales/campaign (33%), innovation (24%), consumption recommendation (18%),
precaution against Covid-19 ( 12%) and flavor (6%). It has been determined that food safety is often
emphasized in the titles of natural content, passing naturalness tests and healthy/practical packaging, and
positioned on the brand's experience and consumer trust in advertisements.
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Özet 

Propolis bal arıları tarafından üretilen ve içeriğinde farklı fonksiyonel gruplar içerek organik moleküller 
bulunmaktadır. Fonksiyonel organik molekül içermelerinden dolayı malzeme, tıp, ve diğer uygulamalı 
bilimler gibi pek çok disiplinin dikkatini çekmektedir. Bu çalışmada, yeni ve farklı bir uygulama olarak, 
Bingöl ilinin kuzey bölgesinden toplanan propolisin (PP) bakır yüzeyinde kendi kendine biriken tek 
tabakalı filmleri (SAM) oluşturulmuştur (PP-SAM). Film oluşturma ortamı olarak korozyon dayanımını 
arttıracak moleküllerin yapısı da dikkate alınarak polar karakterde bir çözücü olan asetonitril 
kullanılmıştır. PP-SAM filmlerin bakırın deniz suyunu temsilen %3,5 NaCl çözeltisindeki korozyonuna 
karşı koruyucu etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, açık devre potansiyelinin zamanla değişimi, lineer 
polarizasyon direnci, elektrokimyasal empedans spektroskopisi ve potansiyodinamik polarizasyon 
teknikleri kullanılmıştır. PP-SAM filmlerin metal yüzeyindeki yapıları SEM ve EDX teknikleri 
kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen bulgulardan bakırın yüzeyinde yüksek kalitede ve metale sıkı bir 
şekilde tutunmuş PP-SAM filmlerinin oluştuğu ve bu filmlerin bakırın korozyonuna karşı %88.8 koruma 
sağladığı belirlenmiştir. 
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FABRICATION OF SELF-ASSEMBLED MONOLAYER FILM OF BINGÖL PROPOLIS 
ON COPPER SURFACE AND INVESTIGATION OF CORROSION INHIBITION 

EFFECT OF THIS FILM 

Abstract 

Propolis is produced by honey bees and contains organic molecules containing different functional groups. 
Due to the fact that they contain functional organic molecules, they attract the attention of many 
disciplines such as materials, medicine, and other applied sciences. In this study, as a new and different 
application, self-assembled monolayer films (SAM) of propolis (PP) collected from the northern region of 
Bingöl province (PP-SAM) were fabricated on a copper surface. Acetonitrile, which is a polar solvent, 
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was used as the film forming medium, taking into account the structure of the molecules that will increase 
the corrosion resistance. For this purpose, time variation of open circuit potential, linear polarization 
resistance, electrochemical impedance spectroscopy and potentiodynamic polarization techniques were 
used. The protective effect of PP-SAM films against corrosion of copper in 3.5% NaCl solution 
representing sea water was investigated. The structures of PP-SAM films on the metal surface were 
investigated using SEM and EDX techniques. It was found that, high quality and tightly adhered PP-SAM 
films are formed on the metals surface and these films provided 88.8% protection against corrosion of 
copper. 
Keywords: Bingol Propolis, Self-assembled Monolayer Thin Films Corrosion 
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Özet

İnsanoğlu yüzyıllar boyunca yaşamını sürdürebilmek için doğal kaynaklardan yararlanmıştır. Doğal olan
zararsızdır düşüncesi ile tarih boyunca çeşitli bitkileri besin olarak ve sağlık sorunlarına çözüm bulmak
için kullanmış, faydalarını ve zararlarını gözlemlemiştir. Bu bitkiler doğal ortamında, çeşitli işleme ve
insan müdahalesinden uzak yetişen sebze ve tıbbi bitki olarak mevsiminde bulup tükettiğimiz
bitkilerdir.. Bu bağlamda Bingöl’de doğal olarak yetişen bazı bitkiler; Achillea arabica Kotschy (sarı
civanperçemi), Allium ampeloprasum L. (yabani pırasa, sirum), Allium vineale L. (yabani sarımsak,
sirmo), Amaranthus hybridus L. (horozibiği), Anchusa azurea var. azurea Mill. (sığırdili), Arum
elongatum Steven (yılan yastığı), Asparagus officinalis L. (yabani kuşkonmaz), Chenopodium album
subsp. album var. album (sirken), Eremurus spectabilis M.Bieb. (çiriş), Ferula elaeochytris Korovin
(cağ), Ferula orientalis L. (çakşır), Gundelia tournefortii L. (kenger), Heracleum trachyloma Fisch. &
C.A.Mey. (poğluk), Malva neglecta L. (ebegümeci), Mentha longifolia subsp. typhoides var. typhoides
(pünk), Nasturtium officinale R. Br. (su teresi), Polygonum cognatum Meissn. (madımak), Portulaca 
oleracea L. (semiz otu), Rheum ribes L. (ışgın), Rumex acetosa L. (kuzukulağı), Rumex acetosella L. (acı
tırşik), Rumex patientia L. (dolamlık tırşik), Rumex pulcher L. subsp. pulcher (gulsik), Rumex scutatus L. 
(ekşimik), Scorzonera tomentosa L. (nerabent), Silene vulgaris (Moench) Garcke (gıvışkan otu), Sium
sisarum var. lancifolium (M.Bieb.) Thell. (kaz ayağı), Tragopogon longirostris Bisch ex Schultz Bip. var.
longirostris (yemlik) ve Urtica dioica L. (ısırgan otu)’dır. Doğal sebze olarak nitelenen bu otlar, farklı
metotlarla günlük gıda gereksinimlerimizi karşılayan yiyecekler arasında bulunmaktadır.
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SOME PLANTS THAT GROW NATURALLY AND USED AS VEGETABLES AND 
MEDICINAL AROMATIC PLANTS IN BİNGÖL

Abstract

Mankind has benefited from natural resources for centuries to survive. With the idea that the natural
is harmless, he has used various plants as food and to find solutions to health problems throughout history
and observed their benefits and harms. These plants are the plants that we find and consume in their
season as vegetables and medicinal plants that grow in their natural environment, away from
various processing and human intervention. In this context, some plants that grow naturally in Bingöl
are Achillea arabica Kotschy (nosebleed), Allium ampeloprasum L. (wild leek, sirum), Allium vineale L.
(wild garlic, sirmo), Amaranthus hybridus L. (amaranth), Anchusa azurea var. azurea Mill. (anchusa),
Arum elongatum Steven (arum), Asparagus officinalis L. (wild asparagus), Chenopodium album subsp.
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was used as the film forming medium, taking into account the structure of the molecules that will increase 
the corrosion resistance. For this purpose, time variation of open circuit potential, linear polarization 
resistance, electrochemical impedance spectroscopy and potentiodynamic polarization techniques were 
used. The protective effect of PP-SAM films against corrosion of copper in 3.5% NaCl solution 
representing sea water was investigated. The structures of PP-SAM films on the metal surface were 
investigated using SEM and EDX techniques. It was found that, high quality and tightly adhered PP-SAM 
films are formed on the metals surface and these films provided 88.8% protection against corrosion of 
copper. 
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longirostris (yemlik) ve Urtica dioica L. (ısırgan otu)’dır. Doğal sebze olarak nitelenen bu otlar, farklı
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Abstract

Mankind has benefited from natural resources for centuries to survive. With the idea that the natural
is harmless, he has used various plants as food and to find solutions to health problems throughout history
and observed their benefits and harms. These plants are the plants that we find and consume in their
season as vegetables and medicinal plants that grow in their natural environment, away from
various processing and human intervention. In this context, some plants that grow naturally in Bingöl
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was used as the film forming medium, taking into account the structure of the molecules that will increase
the corrosion resistance. For this purpose, time variation of open circuit potential, linear polarization
resistance, electrochemical impedance spectroscopy and potentiodynamic polarization techniques were
used. The protective effect of PP-SAM films against corrosion of copper in 3.5% NaCl solution
representing sea water was investigated. The structures of PP-SAM films on the metal surface were
investigated using SEM and EDX techniques. It was found that, high quality and tightly adhered PP-SAM
films are formed on the metals surface and these films provided 88.8% protection against corrosion of
copper.
Keywords: Bingol Propolis, Self-assembled Monolayer Thin Films Corrosion
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tırşik), Rumex patientia L. (dolamlık tırşik), Rumex pulcher L. subsp. pulcher (gulsik), Rumex scutatus L.
(ekşimik), Scorzonera tomentosa  L. (nerabent), Silene vulgaris (Moench) Garcke (gıvışkan otu), Sium
sisarum var. lancifolium (M.Bieb.) Thell. (kaz ayağı), Tragopogon longirostris Bisch ex Schultz Bip. var.
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SOME PLANTS THAT GROW NATURALLY AND USED AS VEGETABLES AND 
MEDICINAL AROMATIC PLANTS IN BİNGÖL 

Abstract 

Mankind has benefited from natural resources for centuries to survive. With the idea that the natural 
is harmless, he has used various plants as food and to find solutions to health problems throughout history 
and observed their benefits and harms. These plants are the plants that we find and consume in their 
season as vegetables and medicinal plants that grow in their natural environment, away from 
various processing and human intervention. In this context, some plants that grow naturally in Bingöl 
are Achillea arabica Kotschy (nosebleed), Allium ampeloprasum L. (wild leek, sirum), Allium vineale L. 
(wild garlic, sirmo), Amaranthus hybridus L. (amaranth), Anchusa azurea var. azurea Mill. (anchusa), 
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album var. album (goosefoot), Eremurus spectabilis M.Bieb. (eremuri), Ferula elaeochytris Korovin 
(ferula), Ferula orientalis L. (giant fennel), Gundelia tournefortii L. (acanth), Heracleum trachyloma 
Fisch. & C.A.Mey. (heracleum), Malva neglecta L. (mallow), Mentha longifolia  subsp. typhoides var. 
typhoides (mentha), Nasturtium officinale R. Br. (water cress), Polygonum cognatum Meissn. (madımak), 
Portulaca oleracea L. (Pussly), Rheum ribes L. (rheum), Rumex acetosa L. (toad sorrel), Rumex 
acetosella L. (wood sorrel), Rumex patientia L. (monk's rhubarb), Rumex pulcher L. subsp. pulcher (fiddle 
dock), Rumex scutatus L. (Rumex scutatus), Scorzonera tomentosa  L. (scorzonera), Silene vulgaris 
(Moench) Garcke (bladder campion), Sium sisarum var. lancifolium (M.Bieb.) Thell., Tragopogon 
longirostris Bisch ex Schultz Bip. var. longirostris (tragopogon), and Urtica dioica L. (stinging nettle). 
These herbs, which are called natural vegetables, are among the foods that meet our daily food 
requirements with different methods. 
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Özet

Çalışma besin olarak tüketilen Phoenix dactylifera (hurmanın) kimyasal içeriklerinin belirlenmesi üzerine
yapıldı. Irak’ta yetişen 8 farklı hurma çeşidinin etli ve çekirdek kısımlarının ağır metal içerikleri AAS ve
ICP-OES cihazı kullanılarak tespit edildi. Etli kısımlarındaki Bakır (Cu) miktarları (0,5-1,90 mg/kg),
Demir (Fe) miktarları (7,13-21.99 mg/kg), Çinko (Zn) miktarları (2,79-6,37 mg/kg), Potasyum (K)
miktarları (5223,18-8074,56 mg/kg), Magnezyum (Mg) miktarları (363,14-768,89 mg/kg), Fosfor (P)
miktarları (775,95-1100,85 mg/kg), Kalsiyum (Ca) miktarları (311,86-482,79 mg/kg) ve Mangan (Mn)
miktarları (4,60-18,50 mg/kg) arasında tespit edildi. Çekirdek kısımlarında ise; Bakır (Cu) miktarları
(2,39-6,26 mg/kg), Demir(Fe) miktarları (10,15-15,09 mg/kg), Çinko (Zn) (10,63-12,96 mg/kg), Potasyum
(K) (2255,75-2886,88 mg/kg), Magnezyum(Mg) miktarları (676,41-981,93 mg/kg), Fosfor (P) miktarları
ise (1427,93-1963,86 mg/kg), Kalsiyum (Ca) miktarları (169,10-237,57 mg/kg) ve Mangan(Mn)
miktarları (4,60-18,50 mg/kg) olarak tespit edildi. Hurma numunelerinin etli kısımlarında bulunan protein
miktarları (% 3,38-3,81), çekirdek kısımlarında ise (% 5,88-7.19) olarak tespit edilmiştir. Çalışmada tüm
hurma numunelerinin etli kısımlarının toplam yağ miktarları (0,126-0,175 g/100g), çekirdek kısımlarının
toplam yağ miktarları ise (4,750-7,125 g/100 g) olarak tespit edilmiştir. Yağ asidi içerikleri GC-FID
dedektörü kullanılarak semikantitatif olarak tespit edildi. En yüksek tespit edilen yağ asiti miktar (%
42.706-49.069) ile oleik asittir. Hurma numunelerin etli ve çekirdek kısımların fenolik bileşiklerin
miktarsal tayinleri LC-MS/MS cihazı ile yapıldı. Hurma numunelerinin etli kısımlarında Vanillin,
Hesperidin, Kinik asit, Fumarik ait, Protokateşik asit, 4-OH Benzoik asit, Vanilik asit, Sirinjik asit, p-
Kumarik asit, Sinapik asit Ferulik asit, Salisilik asit, İzokuersitrin, Rutin, Apigetrin, Astragalin Kuersetin 
Luteolin, Naringenin, Kaempferol, Apigenin fenolik bileşiklerine rastlanılmıştır. Hurma numunelerinin
çekirdek kısımlarında ise Kinik acid, Protokateşik asit, Kamferol, İzokersitrin, Luteolin bileşiklerine
rastlanılmıştır.
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(Moench) Garcke (bladder campion), Sium sisarum var. lancifolium (M.Bieb.) Thell., Tragopogon 
longirostris Bisch ex Schultz Bip. var. longirostris (tragopogon), and Urtica dioica L. (stinging nettle). 
These herbs, which are called natural vegetables, are among the foods that meet our daily food 
requirements with different methods. 
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Özet

Çalışma besin olarak tüketilen Phoenix dactylifera (hurmanın) kimyasal içeriklerinin belirlenmesi üzerine
yapıldı. Irak’ta yetişen 8 farklı hurma çeşidinin etli ve çekirdek kısımlarının ağır metal içerikleri AAS ve
ICP-OES cihazı kullanılarak tespit edildi. Etli kısımlarındaki Bakır (Cu) miktarları (0,5-1,90 mg/kg),
Demir (Fe) miktarları (7,13-21.99 mg/kg), Çinko (Zn) miktarları (2,79-6,37 mg/kg), Potasyum (K)
miktarları (5223,18-8074,56 mg/kg), Magnezyum (Mg) miktarları (363,14-768,89 mg/kg), Fosfor (P)
miktarları (775,95-1100,85 mg/kg), Kalsiyum (Ca) miktarları (311,86-482,79 mg/kg) ve Mangan (Mn)
miktarları (4,60-18,50 mg/kg) arasında tespit edildi. Çekirdek kısımlarında ise; Bakır (Cu) miktarları
(2,39-6,26 mg/kg), Demir(Fe) miktarları (10,15-15,09 mg/kg), Çinko (Zn) (10,63-12,96 mg/kg), Potasyum
(K) (2255,75-2886,88 mg/kg), Magnezyum(Mg) miktarları (676,41-981,93 mg/kg), Fosfor (P) miktarları
ise (1427,93-1963,86 mg/kg), Kalsiyum (Ca) miktarları (169,10-237,57 mg/kg) ve Mangan(Mn)
miktarları (4,60-18,50 mg/kg) olarak tespit edildi. Hurma numunelerinin etli kısımlarında bulunan protein
miktarları (% 3,38-3,81), çekirdek kısımlarında ise (% 5,88-7.19) olarak tespit edilmiştir. Çalışmada tüm
hurma numunelerinin etli kısımlarının toplam yağ miktarları (0,126-0,175 g/100g), çekirdek kısımlarının
toplam yağ miktarları ise (4,750-7,125 g/100 g) olarak tespit edilmiştir. Yağ asidi içerikleri GC-FID
dedektörü kullanılarak semikantitatif olarak tespit edildi. En yüksek tespit edilen yağ asiti miktar (%
42.706-49.069) ile oleik asittir. Hurma numunelerin etli ve çekirdek kısımların fenolik bileşiklerin
miktarsal tayinleri LC-MS/MS cihazı ile yapıldı. Hurma numunelerinin etli kısımlarında Vanillin,
Hesperidin, Kinik asit, Fumarik ait, Protokateşik asit, 4-OH Benzoik asit, Vanilik asit, Sirinjik asit, p-
Kumarik asit, Sinapik asit Ferulik asit, Salisilik asit, İzokuersitrin, Rutin, Apigetrin, Astragalin Kuersetin 
Luteolin, Naringenin, Kaempferol, Apigenin fenolik bileşiklerine rastlanılmıştır. Hurma numunelerinin
çekirdek kısımlarında ise Kinik acid, Protokateşik asit, Kamferol, İzokersitrin, Luteolin bileşiklerine
rastlanılmıştır.
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Özet 

Bu çalışma Çapakçur havzasında bal ormanı potansiyeli taşıyan alanların tespit edilmesi amacı ile 
yürütülmüştür. Çapakçur havzası Bingöl Merkez ilçesinin batısında yer almakta olup büyüklüğü 10675.7 
hektardır. Havzanın ortalama yükselti 1650 m ve yıllık ortalama yağışı 932 mm dolayındadır. Bu çalışma  
kapsamında Çapakçur havzasında bal ormanı potansiyeli olan alanlar ArcGIS programı aracılığıyla 
belirlenmiştir.  Potansiyel alanların tespiti için; i)  Erozyon ile toprak kaybının 25 t ha− 1yr−1 den az olduğu 
alanlar, ii) Yükseltinin 2000 m den az olduğu alanlar, iii) Orman ve Mera vasfını taşıyan alanlar, iv) 
Eğimin %40 tan az olduğu alanlar,  v) Orman Genel Müdürlüğünün konu ile ilgili mevzuatı dikkate 
alınmıştır. Yapılan analiz sonucunda Çapakçur havzasında 5 382.835 Ha alanın potansiyel bal ormanı 
kriterini taşıdığı belirlenmiştir. Tespit edilen bu alanlarda önemli bir salgı bitkisi olan meşe başta olmak 
üzere proje kapsamında tespit edilen ve kültüre alınabilecek bitkilerin ekilmesi/dikilmesi arıcılık için 
önemlidir.  
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DETERMINATION OF HONEY FOREST POTENTIAL 
AREAS IN ÇAPAKÇUR BASIN (BİNGÖL) 

Abstract 

This study was carried out with the aim of identifying areas with honey forest potential in the Capakçur 
basin. Capakçur basin is located in the west of Bingöl Merkez district and its size is 10675.7 hectares. The 
average elevation of the basin is 1650 m and the annual average precipitation is around 932 mm. Within 
the scope of this study, areas with honey forest potential in the Capakçur basin were determined by the 
ArcGIS shoftware. For the detection of potential areas; i) Areas where soil loss by erosion is less than 25 t 
ha− 1yr−1, ii) Areas where the elevation is less than 2000 m, iii) Areas with the characteristics of forest and 
pasture, iv) Areas where the slope is less than 40%, v) Forest The relevant legislation of the General 
Directorate has been taken into account. As a result of the analysis, it was determined that 5 382,835 Ha 
area in the Capakçur basin met the potential honey forest criteria. It is important for beekeeping to 
plant/plant the plants identified within the scope of the project and which can be cultivated, especially oak, 
which is an important secretion plant in these identified areas. 

Keywords: Bingol, Honey forest, Geographic Information Systems, Beekeeping 
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Özet

Günümüzde gelişen teknoloji hayatımızın tüm alanlarında kendini göstermektedir. Özellikle gelişen İHA
ve drone teknolojileri ile tarım, ormancılık ve savunma sanayi gibi hayatımıza direkt etki eden alanlarda
hayatımız oldukça kolaylaşmaktadır. Yapılan çalışmada İHA teknolojisinden yararlanılarak havza
rehabilitasyon projeleri kapsamında inşa edilen erozyon yapılarının, erozyonu önlemede ve toprak
kaybının azaltılmasında ne başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Pilot bölge olarak seçilen ve erozyon kontrol
yapılarının inşa edildiği Çapakçur Mikrohavzası’nda 2020 ve 2021 yıllarında İHA uçuşları
gerçekleştirilmiştir. Ardından işlenen görüntüler üzerine rastgele örnekleme metodu ile 400 nokta atılarak
noktaların yıl bazlı yükseklik farkları DOD (Difference of DEM) metodu ile çıkartılmış ve nokta bazlı 
veriler elde edilmiştir. 
Son olarak nokta bazlı verilere Kriging Enterpolasyon yöntemi uygulanarak alandaki toprak yüksekliğinde
meydana gelen değişimler incelenmiş ve çalışma sonuçlandırılmıştır. Sonuç olarak yapılan erozyon
yapılarının toprağı tuttuğu ve başarılı olduğu belirlenmiştir.    
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MONITORING SOIL EROSION BY UNMANNED AERIAL
VEHICLES TECHNOLOGIES

Abstract

Today, developing technology shows itself in all areas of our lives. Especially with the developing UAV
and drone technologies, our lives are getting easier in areas that directly affect our lives such as
agriculture, forestry and defense industry. In the study, it was observed that the erosion structures built 
within the scope of watershed rehabilitation projects by using UAV technology were successful in
preventing erosion and reducing soil loss. In the Capakçur Microcatchment, which was selected as the
pilot area and where erosion control structures were built, UAV flights were carried out in 2020 and 2021.
Then, 400 points were thrown on the processed images by random sampling method and the year-based
height differences of the points were extracted by DOD (Difference of DEM) method and point-based data 
were obtained. Finally, by applying the Kriging Interpolation method to the point-based data, the changes
in the soil height in the area were examined and the study was concluded. As a result, it has been
determined that the erosion structures made hold the soil and are successful.

Keywords: UAV, Soil Erosion, DOD Method
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Today, developing technology shows itself in all areas of our lives. Especially with the developing UAV
and drone technologies, our lives are getting easier in areas that directly affect our lives such as
agriculture, forestry and defense industry. In the study, it was observed that the erosion structures built 
within the scope of watershed rehabilitation projects by using UAV technology were successful in
preventing erosion and reducing soil loss. In the Capakçur Microcatchment, which was selected as the
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Özet

Bu çalışma Çapakçur havzasında bal ormanı potansiyeli taşıyan alanların tespit edilmesi amacı ile
yürütülmüştür. Çapakçur havzası Bingöl Merkez ilçesinin batısında yer almakta olup büyüklüğü 10675.7
hektardır. Havzanın ortalama yükselti 1650 m ve yıllık ortalama yağışı 932 mm dolayındadır. Bu çalışma
kapsamında Çapakçur havzasında bal ormanı potansiyeli olan alanlar ArcGIS programı aracılığıyla
belirlenmiştir. Potansiyel alanların tespiti için; i) Erozyon ile toprak kaybının 25 t ha− 1yr−1 den az olduğu
alanlar, ii) Yükseltinin 2000 m den az olduğu alanlar, iii) Orman ve Mera vasfını taşıyan alanlar, iv)
Eğimin %40 tan az olduğu alanlar, v) Orman Genel Müdürlüğünün konu ile ilgili mevzuatı dikkate
alınmıştır. Yapılan analiz sonucunda Çapakçur havzasında 5 382.835 Ha alanın potansiyel bal ormanı
kriterini taşıdığı belirlenmiştir. Tespit edilen bu alanlarda önemli bir salgı bitkisi olan meşe başta olmak
üzere proje kapsamında tespit edilen ve kültüre alınabilecek bitkilerin ekilmesi/dikilmesi arıcılık için
önemlidir. 
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DETERMINATION OF HONEY FOREST POTENTIAL 
AREAS IN ÇAPAKÇUR BASIN (BİNGÖL)

Abstract

This study was carried out with the aim of identifying areas with honey forest potential in the Capakçur
basin. Capakçur basin is located in the west of Bingöl Merkez district and its size is 10675.7 hectares. The 
average elevation of the basin is 1650 m and the annual average precipitation is around 932 mm. Within
the scope of this study, areas with honey forest potential in the Capakçur basin were determined by the
ArcGIS shoftware. For the detection of potential areas; i) Areas where soil loss by erosion is less than 25 t
ha− 1yr−1, ii) Areas where the elevation is less than 2000 m, iii) Areas with the characteristics of forest and
pasture, iv) Areas where the slope is less than 40%, v) Forest The relevant legislation of the General
Directorate has been taken into account. As a result of the analysis, it was determined that 5 382,835 Ha
area in the Capakçur basin met the potential honey forest criteria. It is important for beekeeping to
plant/plant the plants identified within the scope of the project and which can be cultivated, especially oak,
which is an important secretion plant in these identified areas.
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Özet 

Günümüzde gelişen teknoloji hayatımızın tüm alanlarında kendini göstermektedir. Özellikle gelişen İHA 
ve drone teknolojileri ile tarım, ormancılık ve savunma sanayi gibi hayatımıza direkt etki eden alanlarda 
hayatımız oldukça kolaylaşmaktadır. Yapılan çalışmada İHA teknolojisinden yararlanılarak havza 
rehabilitasyon projeleri kapsamında inşa edilen erozyon yapılarının, erozyonu önlemede ve toprak 
kaybının azaltılmasında ne başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Pilot bölge olarak seçilen ve erozyon kontrol 
yapılarının inşa edildiği Çapakçur Mikrohavzası’nda 2020 ve 2021 yıllarında İHA uçuşları 
gerçekleştirilmiştir. Ardından işlenen görüntüler üzerine rastgele örnekleme metodu ile 400 nokta atılarak 
noktaların yıl bazlı yükseklik farkları DOD (Difference of DEM) metodu ile çıkartılmış ve nokta bazlı 
veriler elde edilmiştir.  
Son olarak nokta bazlı verilere Kriging Enterpolasyon yöntemi uygulanarak alandaki toprak yüksekliğinde 
meydana gelen değişimler incelenmiş ve çalışma sonuçlandırılmıştır. Sonuç olarak yapılan erozyon 
yapılarının toprağı tuttuğu ve başarılı olduğu belirlenmiştir.     

Anahtar Kelimeler: İHA, Toprak Erozyonu, DOD metodu 

MONITORING SOIL EROSION BY UNMANNED AERIAL 
VEHICLES TECHNOLOGIES 

Abstract 

Today, developing technology shows itself in all areas of our lives. Especially with the developing UAV 
and drone technologies, our lives are getting easier in areas that directly affect our lives such as 
agriculture, forestry and defense industry. In the study, it was observed that the erosion structures built 
within the scope of watershed rehabilitation projects by using UAV technology were successful in 
preventing erosion and reducing soil loss. In the Capakçur Microcatchment, which was selected as the 
pilot area and where erosion control structures were built, UAV flights were carried out in 2020 and 2021. 
Then, 400 points were thrown on the processed images by random sampling method and the year-based 
height differences of the points were extracted by DOD (Difference of DEM) method and point-based data 
were obtained. Finally, by applying the Kriging Interpolation method to the point-based data, the changes 
in the soil height in the area were examined and the study was concluded. As a result, it has been 
determined that the erosion structures made hold the soil and are successful. 

Keywords: UAV, Soil Erosion, DOD Method 
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Özet 

Doğa insana sunulmuş en büyük armağandır ve bu armağan binlerce mucizelere kapı açmaktadır. 
İnsanoğlu bu armağanları beslenme, barınma, savunma, ısınma ve hastalıkları tedavi etmek gibi ihtiyaçlar 
doğrultusunda deneme yanılma yöntemleriyle keşfederek nesilden nesil’e aktarmıştır. Özellikle antik 
çağdan çok daha öncesine dayanan bir tarihsel süreçten günümüze kadar, asırlar boyunca insanlar şifa 
bulmak için pek çok yollar aramış ve topraktan bitkiye, bitkiden insanoğluna ulaşan bu şifayı bulması pek 
uzun sürmemiştir. Tedavide bitkilerin kullanımı günümüzde alternatif tıp, geleneksel tıp veya fitoterapi 
olarak adlandırılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün yapmış olduğu tanıma göre geleneksel tıp; 
fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında 
sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı izahı 
yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür. Fransız hekim Henri Lenclerc ise 
fitoterapi terimini kullanan ilk kişidir.  Fitoterapinin gelişimi Famakognozi’nin bitki etken maddelerini 
inceleyip sentetik ilaçlara göre yan etkilerinin az olduğunu bildirmesiyle olmuştur. Bitkilerin tedavi 
amacıyla birçok kısmı kuru veya taze halde kullanılmaktadır. Bu kullanılan kısımlar ise drog olarak 
adlandırılmaktadır. Yaklaşık olarak 2000 yıl kadar önce bir tabiat bilginini tarafından söylenen ”her derdin 
bir bitkisel devası vardır, mesele onu bulmaktır” sözü günümüzde de güncelliğini korumaktadır. Bu 
bilgiler doğrultusunda yapılmış olan derleme çalışması ile tıbbi ve aromatik bitkiler sınıfında yer alan ve 
günümüzde alternatif tıpta yaygın kullanıma sahip olan sarı kantaron, lavanta, ada çayı, kekik ve tıbbi 
nane bitkilerinin iklim ve toprak istekleri ve insan sağlığı açısından önemi ele alınmıştır.   
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THE IMPORTANCE OF SOME MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS IN TERMS 
OF CLIMATE, SOIL REQUIREMENTS AND HUMAN HEALTH 

Abstract 

Nature is the greatest gift presented to human, and this gift opens the door to thousands of miracles. 
Humankind has discovered these gifts through trial and error methods in line with their needs such as 
nutrition, shelter, defense, heating and curing diseases and transferred them from generation to generation. 
For centuries, people have sought many ways to find healing, especially from a historical process dating 
back to much earlier than Antiquity. It did not take long for people to find this healing, which reaches 
from the soil to the plant, from the plant to the human being. The use of plants in treatment is at the 
present time called alternative medicine, traditional medicine or phytotherapy. According to the definition 

made by the World Health Organization (WHO), traditional medicine; It is the whole of knowledge, skills
and practices that can be explained or not based on theories, beliefs and experiences specific to different
cultures, which are used in the prevention, diagnosis, improvement or treatment of physical and mental
diseases as well as maintaining good health. The French physician Henri Lenclerc was the first to use the
term phytotherapy. The development of phytotherapy was when Famakognozi examined the active
ingredients of plants and reported that they had less side effects compared to synthetic drugs. Many parts
of the plants are used in dry or fresh form for therapeutic purposes. These used parts are called drugs. The
phrase "Every problem has a herbal remedy, the point is to find it", said by a naturalist about 2000 years
ago, is still up-to-date today. In the compilation study made in line with this information, the importance
of centaury (Hypericum perforatum), lavender (Lavandula sp.) , sage (Salvia officinalis), thyme
(Origanum L., Thymus L., Thymbra L, Satureja L.) and medicinal mint plants (Mentha piperita), which 
are in the class of medicinal and aromatic plants and are widely used in alternative medicine, in terms of
climate and soil requirements and human health are discussed.

Keywords: Medicinal plants, Centaury, Lavender, Sage, Thyme, Medicinal Mint
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Özet 

Doğa insana sunulmuş en büyük armağandır ve bu armağan binlerce mucizelere kapı açmaktadır. 
İnsanoğlu bu armağanları beslenme, barınma, savunma, ısınma ve hastalıkları tedavi etmek gibi ihtiyaçlar 
doğrultusunda deneme yanılma yöntemleriyle keşfederek nesilden nesil’e aktarmıştır. Özellikle antik 
çağdan çok daha öncesine dayanan bir tarihsel süreçten günümüze kadar, asırlar boyunca insanlar şifa 
bulmak için pek çok yollar aramış ve topraktan bitkiye, bitkiden insanoğluna ulaşan bu şifayı bulması pek 
uzun sürmemiştir. Tedavide bitkilerin kullanımı günümüzde alternatif tıp, geleneksel tıp veya fitoterapi 
olarak adlandırılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün yapmış olduğu tanıma göre geleneksel tıp; 
fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında 
sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı izahı 
yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür. Fransız hekim Henri Lenclerc ise 
fitoterapi terimini kullanan ilk kişidir.  Fitoterapinin gelişimi Famakognozi’nin bitki etken maddelerini 
inceleyip sentetik ilaçlara göre yan etkilerinin az olduğunu bildirmesiyle olmuştur. Bitkilerin tedavi 
amacıyla birçok kısmı kuru veya taze halde kullanılmaktadır. Bu kullanılan kısımlar ise drog olarak 
adlandırılmaktadır. Yaklaşık olarak 2000 yıl kadar önce bir tabiat bilginini tarafından söylenen ”her derdin 
bir bitkisel devası vardır, mesele onu bulmaktır” sözü günümüzde de güncelliğini korumaktadır. Bu 
bilgiler doğrultusunda yapılmış olan derleme çalışması ile tıbbi ve aromatik bitkiler sınıfında yer alan ve 
günümüzde alternatif tıpta yaygın kullanıma sahip olan sarı kantaron, lavanta, ada çayı, kekik ve tıbbi 
nane bitkilerinin iklim ve toprak istekleri ve insan sağlığı açısından önemi ele alınmıştır.   
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THE IMPORTANCE OF SOME MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS IN TERMS 
OF CLIMATE, SOIL REQUIREMENTS AND HUMAN HEALTH 

Abstract 

Nature is the greatest gift presented to human, and this gift opens the door to thousands of miracles. 
Humankind has discovered these gifts through trial and error methods in line with their needs such as 
nutrition, shelter, defense, heating and curing diseases and transferred them from generation to generation. 
For centuries, people have sought many ways to find healing, especially from a historical process dating 
back to much earlier than Antiquity. It did not take long for people to find this healing, which reaches 
from the soil to the plant, from the plant to the human being. The use of plants in treatment is at the 
present time called alternative medicine, traditional medicine or phytotherapy. According to the definition 

made by the World Health Organization (WHO), traditional medicine; It is the whole of knowledge, skills
and practices that can be explained or not based on theories, beliefs and experiences specific to different
cultures, which are used in the prevention, diagnosis, improvement or treatment of physical and mental
diseases as well as maintaining good health. The French physician Henri Lenclerc was the first to use the
term phytotherapy. The development of phytotherapy was when Famakognozi examined the active
ingredients of plants and reported that they had less side effects compared to synthetic drugs. Many parts
of the plants are used in dry or fresh form for therapeutic purposes. These used parts are called drugs. The
phrase "Every problem has a herbal remedy, the point is to find it", said by a naturalist about 2000 years
ago, is still up-to-date today. In the compilation study made in line with this information, the importance
of centaury (Hypericum perforatum), lavender (Lavandula sp.) , sage (Salvia officinalis), thyme
(Origanum L., Thymus L., Thymbra L, Satureja L.) and medicinal mint plants (Mentha piperita), which 
are in the class of medicinal and aromatic plants and are widely used in alternative medicine, in terms of
climate and soil requirements and human health are discussed.
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Özet

Doğa insana sunulmuş en büyük armağandır ve bu armağan binlerce mucizelere kapı açmaktadır.
İnsanoğlu bu armağanları beslenme, barınma, savunma, ısınma ve hastalıkları tedavi etmek gibi ihtiyaçlar
doğrultusunda deneme yanılma yöntemleriyle keşfederek nesilden nesil’e aktarmıştır. Özellikle antik 
çağdan çok daha öncesine dayanan bir tarihsel süreçten günümüze kadar, asırlar boyunca insanlar şifa
bulmak için pek çok yollar aramış ve topraktan bitkiye, bitkiden insanoğluna ulaşan bu şifayı bulması pek
uzun sürmemiştir. Tedavide bitkilerin kullanımı günümüzde alternatif tıp, geleneksel tıp veya fitoterapi
olarak adlandırılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün yapmış olduğu tanıma göre geleneksel tıp;
fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında
sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı izahı
yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür. Fransız hekim Henri Lenclerc ise
fitoterapi terimini kullanan ilk kişidir. Fitoterapinin gelişimi Famakognozi’nin bitki etken maddelerini
inceleyip sentetik ilaçlara göre yan etkilerinin az olduğunu bildirmesiyle olmuştur. Bitkilerin tedavi
amacıyla birçok kısmı kuru veya taze halde kullanılmaktadır. Bu kullanılan kısımlar ise drog olarak
adlandırılmaktadır. Yaklaşık olarak 2000 yıl kadar önce bir tabiat bilginini tarafından söylenen ”her derdin
bir bitkisel devası vardır, mesele onu bulmaktır” sözü günümüzde de güncelliğini korumaktadır. Bu 
bilgiler doğrultusunda yapılmış olan derleme çalışması ile tıbbi ve aromatik bitkiler sınıfında yer alan ve
günümüzde alternatif tıpta yaygın kullanıma sahip olan sarı kantaron, lavanta, ada çayı, kekik ve tıbbi
nane bitkilerinin iklim ve toprak istekleri ve insan sağlığı açısından önemi ele alınmıştır.  
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THE IMPORTANCE OF SOME MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS IN TERMS
OF CLIMATE, SOIL REQUIREMENTS AND HUMAN HEALTH

Abstract

Nature is the greatest gift presented to human, and this gift opens the door to thousands of miracles.
Humankind has discovered these gifts through trial and error methods in line with their needs such as
nutrition, shelter, defense, heating and curing diseases and transferred them from generation to generation.
For centuries, people have sought many ways to find healing, especially from a historical process dating
back to much earlier than Antiquity. It did not take long for people to find this healing, which reaches
from the soil to the plant, from the plant to the human being. The use of plants in treatment is at the
present time called alternative medicine, traditional medicine or phytotherapy. According to the definition

made by the World Health Organization (WHO), traditional medicine; It is the whole of knowledge, skills 
and practices that can be explained or not based on theories, beliefs and experiences specific to different 
cultures, which are used in the prevention, diagnosis, improvement or treatment of physical and mental 
diseases as well as maintaining good health. The French physician Henri Lenclerc was the first to use the 
term phytotherapy. The development of phytotherapy was when Famakognozi examined the active 
ingredients of plants and reported that they had less side effects compared to synthetic drugs. Many parts 
of the plants are used in dry or fresh form for therapeutic purposes. These used parts are called drugs. The 
phrase "Every problem has a herbal remedy, the point is to find it", said by a naturalist about 2000 years 
ago, is still up-to-date today. In the compilation study made in line with this information, the importance 
of centaury (Hypericum perforatum), lavender (Lavandula sp.) , sage (Salvia officinalis), thyme 
(Origanum L., Thymus L., Thymbra L, Satureja L.) and medicinal mint plants (Mentha piperita), which 
are in the class of medicinal and aromatic plants and are widely used in alternative medicine, in terms of 
climate and soil requirements and human health are discussed. 
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Özet 

Biyoçeşitlilik, Dünya'nın her yerinde bulunan yaşam formlarının çeşitliliğidir. Ekosistemler ve içindeki 
türler önemli biyolojik işlevlere sahiptir. Biyolojik çeşitlilik tür, genetik ve populasyon çeşitliliği olmak 
üzere üç kısma ayrılır. Türkiye Avrupa ve Orta Doğunun en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ülkelerinden 
biridir. Sürdürülebilir kalkınma, sosyal kalkınma, ekonomik kalkınma ve çevresel kalkınmayı içerir ve 
“bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden 
karşılayan kalkınma” olarak tanımlanabilir. Türkiye coğrafik konumu, jeomorfolojik yapısı, çok çeşitli 
toprak tipleri ve iklim çeşitliliğine sahip oluşu nedeniyle zengin bir floraya sahiptir. Ülkemiz, bitki 
çeşitliliği ve zenginliği açısından dünya ülkelerinin başında gelir. Bugüne kadar yapılmış olan 
araştırmalarla ülkemiz bitki çeşitliliğinin tüm Avrupa kadar zengin olduğunu göstermektedir. Ayrıca 
Türkiye’deki bitki türlerinin %33’ü endemiktir. Biyolojik çeşitlilik sözleşmesi, yeryüzündeki bitki ve 
hayvan türlerinin korunmasını hedeflemektedir. Floristik çeşitlilik ve floristik zenginlik ile çevre, canlı 
türleri ve ekosistemin tüm öğeleri arasında çok önemli karşılıklı faydaya dayalı ve ekolojik dengenin 
korunmasına yönelik ciddi bağlantılar vardır. Bunun yanında, floristik zenginlik ve floristik çeşitlilik ile 
tarım, hayvancılık, balıkçılık, arıcılık, ormancılık gibi tüm ekonomik süreçler ve sürdürülebilir kalkınma 
faaliyetleri arasında doğrudan veya dolaylı etkileşimler mevcuttur. Ülkemizin floristik kaynaklarından 
sürdürülebilir özellikte yararlanmak ve bu kaynakları korumak sürdürülebilir kalkınmamıza ciddi katkılar 
sağlayacaktır. Bu çalışmada floristik zenginlik ve floristik çeşitlilik ile sürdürülebilir kalkınma arasındaki 
ilişkiye dikkat çekilerek, konunun önemi vurgulandı.  
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convention on biological diversity aims to protect the plant and animal species on earth. There are serious 
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Therefore, there are direct proportional relations between plant diversity and sustainable development that
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study, the importance of the subject was emphasized by drawing attention to the relationship between
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Biyoçeşitlilik, Dünya'nın her yerinde bulunan yaşam formlarının çeşitliliğidir. Ekosistemler ve içindeki 
türler önemli biyolojik işlevlere sahiptir. Biyolojik çeşitlilik tür, genetik ve populasyon çeşitliliği olmak 
üzere üç kısma ayrılır. Türkiye Avrupa ve Orta Doğunun en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ülkelerinden 
biridir. Sürdürülebilir kalkınma, sosyal kalkınma, ekonomik kalkınma ve çevresel kalkınmayı içerir ve 
“bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden 
karşılayan kalkınma” olarak tanımlanabilir. Türkiye coğrafik konumu, jeomorfolojik yapısı, çok çeşitli 
toprak tipleri ve iklim çeşitliliğine sahip oluşu nedeniyle zengin bir floraya sahiptir. Ülkemiz, bitki 
çeşitliliği ve zenginliği açısından dünya ülkelerinin başında gelir. Bugüne kadar yapılmış olan 
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Özet 

Yabani yenilebilir bitkiler eski çağlardan beri çeşitli hastalıkların tedavisinde ve fonksiyonel 
özelliklerinden dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır. Anadolu’da yetişen Asteraceae familyasına ait 
Gundelia tournefortii’de besin olarak halk arasında yaygın olarak tüketilmektedir. Son zamanlardaki, 
fenolik bileşiklerin sağlıklı yaşam üzerindeki etkilerine ve bitkilerdeki antioksidan etkili maddelere 
yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada Anadolu’da yetişen 19 Gundelia türlerinden Gundelia rosea, 
Gundelia tournefortii L, Gundelia dersim, Gundelia munzuriensis, Gundelia vitekii, Gundelia 
komagenensis, Gundelia colemerikensis, Gundelia cilicica, Gundelia anatolica, Gundelia 
Cappadocica, Gundelia armeniaca, Gundelia Mesopotamica, Gundelia Asperrima, Gundelia 
Glabra, Gundelia tenuisecta, Gundelia Purpurascens, Gundelia tournefortii L. var. tenuisecta, 
Gundelia siirtica ve Gundelia armata türlerinin çiçek, kök, gövde ve yaprak kısımlarından elde edilen 
etanol ekstreleri kullanılarak bitkilerin antioksidan özellikleri, biyolojik aktiviteleri ve kimyasal 
içerikleri belirlenmiştir.  Hazırlanan bu etanol ekstreleri LC-MS/MS cihazı ile kimyasal içeriğindeki bazı 
fenolik bileşiklerin miktarsal tayinleri yapıldı. Ayrıca Ekstrelerin toplam fenolik içerikleri Folin-Ciocalteu 
metodu kullanılarak pirokatekole eşdeğer olarak belirlendi. Toplam flavonoid içerikleri kersetine eşdeğer 
olarak alüminyum nitrat metodu ile belirlendi. Ekstrakte edilebilir toplam fenolik içerik en fazla 77,76 ± 
0,28(µg/mg ekstre) tespit edilirken Toplam flavonoid 63,45(µg/mg ekstre) olarak tespit edildi. Serbest 
radikal giderim aktiviteleri 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) serbest radikali kullanılarak belirlendi. 
ABTS katyon radikal giderim aktiviteleri 2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sülfonik asit) kullanılarak 
belirlendi. CUPRAC yönteminde, örneklerdeki antioksidan bileşikler varlığında Cu (II)-Neokuproin (Nc) 
kompleksi, renkli Cu (I)-Nc kelatına indirgenerek ve bu kelatın 450 nm‟de absorbansı ölçülerek tespit 
edildi. Bu çalışma ile Anadolu’da yetişen 19 Gundelia türü ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapılmış olup; 
Bu türlerin önemine dikkat çekilmiştir. Ayrıca bu çalışma ile Gundelia bitkisinin potansiyel bir 
antioksidan kaynağı olduğunu kanısına varılmıştır. 
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Özet

M.Ö. 4500 yıllarına dayanmasına rağmen, arıcılığın geniş çaplı bireysel ve ticari bir uygulamaya
dönüşmesi çıkarılabilir çerçeveli kovanların geliştirildiği 1800’lerin ortasından itibaren mümkün olmuştur.
Günümüzde diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de arıcılık halen gelişmeye devam eden önemli bir
sektördür. İlk yatırım maliyeti düşük olan, arazi ve barınak sahibi olunmazsa da yapılabilen ve kısa sürede
kazanç elde edilebilen arıcılık, her yaştan kadın veya erkek tarafından yapılabilen bir tarım kolu olarak
ülke istihdamına katkı sağlamaktadır. İstatistiklere göre ülkemizde son 10 yılda 140000 sabit, 40000
gezginci olmak üzere toplam 180000 arıcı bulunmaktadır. Arıcılık üzerine yapılan akademik
araştırmaların çoğu, arı sağlığı, arıları hastalıklardan koruma yolları ve nasıl daha fazla ürün elde
edilebileceğine odaklanmaktadır. Ancak arıcılık faaliyetleri sırasında çalışanların sağlığını ve dolaylı
olarak verimi etkileyen ergonomik riskler de bulunmaktadır. Bu çalışmada arıcıların sağlığını tehdit eden
ergonomik riskler araştırılmıştır. Arıcılar için ergonomik risklerin en önemlisi kas-iskelet sistemi sağlığını
tehdit eden risklerdir. Bu riskler, uygunsuz vücut duruşunda uzun süre çalışma, elle taşıma/kaldırma ve
ergonomik olmayan el aletlerinin kullanımından kaynaklanmaktadır. Ergonomik risklere karşı arıcıların
sağlığının korunması ve çalışma veriminin arttırılabilmesi için uygulanabilecek tedbirler ve çözüm
önerileri sunulmuştur.
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ERGONOMICS IN BEEKEEPING ACTIVITIES

Abstract

Although it dates back to 4500 B.C., the transformation of beekeeping into a large-scale individual and
commercial practice has been possible since the mid-1800s, when removable-frame hives were developed.
Today, beekeeping is an important sector that continues to develop in our country as in other countries.
Beekeeping, which has a low initial investment cost, can be done even if there is no land and shelter, and
can make a profit in a short time, contributes to the employment of the country as an agricultural branch 
that can be done by women or men of all ages. According to the statistics, there are a total of 180000
beekeepers in our country in the last 10 years, of which 140000 are fixed and 40000 travellers.Most of the
academic research on beekeeping focuses on bee health, ways to protect bees from diseases and how to
obtain more products. However, there are ergonomic risks that affect the health of the workers and
indirectly the productivity during beekeeping activities. In this study, ergonomic risks that threaten the
health of beekeepers are investigated. The most important of the ergonomic risks for beekeepers are those
that threaten the health of the musculoskeletal system.These risks arise from prolonged working in
improper body posture, carrying/lifting by hand, and the use of non-ergonomic hand tools. Measures and
solutions that can be applied in order to protect the health of beekeepers and increase their working
efficiency against ergonomic risks are presented.
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Özet

M.Ö. 4500 yıllarına dayanmasına rağmen, arıcılığın geniş çaplı bireysel ve ticari bir uygulamaya
dönüşmesi çıkarılabilir çerçeveli kovanların geliştirildiği 1800’lerin ortasından itibaren mümkün olmuştur.
Günümüzde diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de arıcılık halen gelişmeye devam eden önemli bir
sektördür. İlk yatırım maliyeti düşük olan, arazi ve barınak sahibi olunmazsa da yapılabilen ve kısa sürede
kazanç elde edilebilen arıcılık, her yaştan kadın veya erkek tarafından yapılabilen bir tarım kolu olarak
ülke istihdamına katkı sağlamaktadır. İstatistiklere göre ülkemizde son 10 yılda 140000 sabit, 40000
gezginci olmak üzere toplam 180000 arıcı bulunmaktadır. Arıcılık üzerine yapılan akademik
araştırmaların çoğu, arı sağlığı, arıları hastalıklardan koruma yolları ve nasıl daha fazla ürün elde
edilebileceğine odaklanmaktadır. Ancak arıcılık faaliyetleri sırasında çalışanların sağlığını ve dolaylı
olarak verimi etkileyen ergonomik riskler de bulunmaktadır. Bu çalışmada arıcıların sağlığını tehdit eden
ergonomik riskler araştırılmıştır. Arıcılar için ergonomik risklerin en önemlisi kas-iskelet sistemi sağlığını
tehdit eden risklerdir. Bu riskler, uygunsuz vücut duruşunda uzun süre çalışma, elle taşıma/kaldırma ve
ergonomik olmayan el aletlerinin kullanımından kaynaklanmaktadır. Ergonomik risklere karşı arıcıların
sağlığının korunması ve çalışma veriminin arttırılabilmesi için uygulanabilecek tedbirler ve çözüm
önerileri sunulmuştur.
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ERGONOMICS IN BEEKEEPING ACTIVITIES

Abstract

Although it dates back to 4500 B.C., the transformation of beekeeping into a large-scale individual and
commercial practice has been possible since the mid-1800s, when removable-frame hives were developed.
Today, beekeeping is an important sector that continues to develop in our country as in other countries.
Beekeeping, which has a low initial investment cost, can be done even if there is no land and shelter, and
can make a profit in a short time, contributes to the employment of the country as an agricultural branch 
that can be done by women or men of all ages. According to the statistics, there are a total of 180000
beekeepers in our country in the last 10 years, of which 140000 are fixed and 40000 travellers.Most of the
academic research on beekeeping focuses on bee health, ways to protect bees from diseases and how to
obtain more products. However, there are ergonomic risks that affect the health of the workers and
indirectly the productivity during beekeeping activities. In this study, ergonomic risks that threaten the
health of beekeepers are investigated. The most important of the ergonomic risks for beekeepers are those
that threaten the health of the musculoskeletal system.These risks arise from prolonged working in
improper body posture, carrying/lifting by hand, and the use of non-ergonomic hand tools. Measures and
solutions that can be applied in order to protect the health of beekeepers and increase their working
efficiency against ergonomic risks are presented.
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Özet

Yabani yenilebilir bitkiler eski çağlardan beri çeşitli hastalıkların tedavisinde ve fonksiyonel
özelliklerinden dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır. Anadolu’da yetişen Asteraceae familyasına ait
Gundelia tournefortii’de besin olarak halk arasında yaygın olarak tüketilmektedir. Son zamanlardaki, 
fenolik bileşiklerin sağlıklı yaşam üzerindeki etkilerine ve bitkilerdeki antioksidan etkili maddelere 
yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada Anadolu’da yetişen 19 Gundelia türlerinden Gundelia rosea,
Gundelia tournefortii L, Gundelia dersim, Gundelia munzuriensis, Gundelia vitekii, Gundelia
komagenensis, Gundelia colemerikensis, Gundelia cilicica, Gundelia anatolica, Gundelia
Cappadocica, Gundelia armeniaca, Gundelia Mesopotamica, Gundelia Asperrima, Gundelia
Glabra, Gundelia tenuisecta, Gundelia Purpurascens, Gundelia tournefortii L. var. tenuisecta, 
Gundelia siirtica ve Gundelia armata türlerinin çiçek, kök, gövde ve yaprak kısımlarından elde edilen
etanol ekstreleri kullanılarak bitkilerin antioksidan özellikleri, biyolojik aktiviteleri ve kimyasal
içerikleri belirlenmiştir. Hazırlanan bu etanol ekstreleri LC-MS/MS cihazı ile kimyasal içeriğindeki bazı
fenolik bileşiklerin miktarsal tayinleri yapıldı. Ayrıca Ekstrelerin toplam fenolik içerikleri Folin-Ciocalteu
metodu kullanılarak pirokatekole eşdeğer olarak belirlendi. Toplam flavonoid içerikleri kersetine eşdeğer
olarak alüminyum nitrat metodu ile belirlendi. Ekstrakte edilebilir toplam fenolik içerik en fazla 77,76 ±
0,28(µg/mg ekstre) tespit edilirken Toplam flavonoid 63,45(µg/mg ekstre) olarak tespit edildi. Serbest
radikal giderim aktiviteleri 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) serbest radikali kullanılarak belirlendi.
ABTS katyon radikal giderim aktiviteleri 2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sülfonik asit) kullanılarak 
belirlendi. CUPRAC yönteminde, örneklerdeki antioksidan bileşikler varlığında Cu (II)-Neokuproin (Nc)
kompleksi, renkli Cu (I)-Nc kelatına indirgenerek ve bu kelatın 450 nm‟de absorbansı ölçülerek tespit
edildi. Bu çalışma ile Anadolu’da yetişen 19 Gundelia türü ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapılmış olup; 
Bu türlerin önemine dikkat çekilmiştir. Ayrıca bu çalışma ile Gundelia bitkisinin potansiyel bir
antioksidan kaynağı olduğunu kanısına varılmıştır.
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M.Ö. 4500 yıllarına dayanmasına rağmen, arıcılığın geniş çaplı bireysel ve ticari bir uygulamaya
dönüşmesi çıkarılabilir çerçeveli kovanların geliştirildiği 1800’lerin ortasından itibaren mümkün olmuştur.
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sektördür. İlk yatırım maliyeti düşük olan, arazi ve barınak sahibi olunmazsa da yapılabilen ve kısa sürede
kazanç elde edilebilen arıcılık, her yaştan kadın veya erkek tarafından yapılabilen bir tarım kolu olarak
ülke istihdamına katkı sağlamaktadır. İstatistiklere göre ülkemizde son 10 yılda 140000 sabit, 40000
gezginci olmak üzere toplam 180000 arıcı bulunmaktadır. Arıcılık üzerine yapılan akademik
araştırmaların çoğu, arı sağlığı, arıları hastalıklardan koruma yolları ve nasıl daha fazla ürün elde
edilebileceğine odaklanmaktadır. Ancak arıcılık faaliyetleri sırasında çalışanların sağlığını ve dolaylı
olarak verimi etkileyen ergonomik riskler de bulunmaktadır. Bu çalışmada arıcıların sağlığını tehdit eden
ergonomik riskler araştırılmıştır. Arıcılar için ergonomik risklerin en önemlisi kas-iskelet sistemi sağlığını
tehdit eden risklerdir.  Bu riskler, uygunsuz vücut duruşunda uzun süre çalışma, elle taşıma/kaldırma ve
ergonomik olmayan el aletlerinin kullanımından kaynaklanmaktadır. Ergonomik risklere karşı arıcıların
sağlığının korunması ve çalışma veriminin arttırılabilmesi için uygulanabilecek tedbirler ve çözüm
önerileri sunulmuştur.
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Abstract 

Although it dates back to 4500 B.C., the transformation of beekeeping into a large-scale individual and 
commercial practice has been possible since the mid-1800s, when removable-frame hives were developed. 
Today, beekeeping is an important sector that continues to develop in our country as in other countries. 
Beekeeping, which has a low initial investment cost, can be done even if there is no land and shelter, and 
can make a profit in a short time, contributes to the employment of the country as an agricultural branch 
that can be done by women or men of all ages. According to the statistics, there are a total of 180000 
beekeepers in our country in the last 10 years, of which 140000 are fixed and 40000 travellers.Most of the 
academic research on beekeeping focuses on bee health, ways to protect bees from diseases and how to 
obtain more products. However, there are ergonomic risks that affect the health of the workers and 
indirectly the productivity during beekeeping activities. In this study, ergonomic risks that threaten the 
health of beekeepers are investigated. The most important of the ergonomic risks for beekeepers are those 
that threaten the health of the musculoskeletal system.These risks arise from prolonged working in 
improper body posture, carrying/lifting by hand, and the use of non-ergonomic hand tools. Measures and 
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Küresel ısınmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan iklim değişikliği günümüzün en önemli sorunlarından 
birisidir. Küresel iklim değişikliğinin yağışlar ve buna bağlı olarak su kaynakları üzerindeki etkisi önemli 
olmaktadır. İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisi yağış özelliklerinin değişmesinden 
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla iklim değişikliğinin yağışlar üzerindeki etkisinin araştırılması önemli 
olmaktadır. Bu araştırmada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bingöl Meteoroloji İstasyonunda 1961-2020 
yılları atasındaki 60 yıllık dönemde gözlenmiş olan yağışların aylık ve yıllık toplamlarının trend analizi 
Mann-Kendal testi ve Sen eğim testi yöntemleri ile yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda her iki yönteme 
göre aylık ve yıllık yağış miktarlarında istatistiksel yönden önemli bir trend olmadığı belirlenmiştir. 
Ancak, Ocak, Mart, Mayıs, Haziran, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları toplam yağış miktarlarında istatistiksel 
yönden önemli olmayan bir artış trendi, Şubat, Nisan, Kasım, Aralık ayları ve yıllık toplam yağış 
miktarında istatistiksel yönden önemli olmayan bir azalış trendi, Temmuz ayında ise bir trend olmadığı 
belirlenmiştir. 
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TREND ANALYSIS OF MONTHLY AND ANNUAL PRECIPITATION VALUES IN BINGOL 
PROVINCE 

Abstract 

Climate change, which has emerged as a result of global warming, is one of the most important problems 
of today. The impact of global climate change on precipitation and, accordingly, on water resources is 
significant. The impact of climate change on water resources is due to changes in precipitation 
characteristics. Therefore, it is important to investigate the effect of climate change on precipitation. In 
this research, trend analysis of monthly and annual totals of precipitation observed in the 60-year period 
between 1961-2020 in Bingöl Meteorology Station of the General Directorate of Meteorology of the 
Republic of Turkey was carried out by Mann-Kendal test and Sen slope test methods. As a result of the 
analysis, it was determined that there was no statistically significant trend in monthly and annual 
precipitation according to both methods. However, a statistically insignificant increase trend was 
determined in the total precipitation amounts in January, March, May, June, August, September and 
October. It has been determined that there is a statistically insignificant decreasing trend in February, 
April, November, December and the annual total precipitation, and there is no trend in July. 

Keywords: Climate Change, precipitation, Bingöl, Mann-Kendal Method, Sen Slope Method 
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Özet

Myosotis (Boraginaceae) tek veya çok yıllı üyeleri olan otsu bitkidir. Bu cins Türkçe’de unutma beni
olarak bilinsede Myosotis amoena hoş boncuk otu olarak bilinmektedir. Bol miktarda γ-Linoleik asit 
içerirler. Bitkiler önceki devirlerden beri hastalıkları tedavi etmede kullanılmaktadırlar. Birçok bitkinin
antioksidan özelliği olduğu tespit edilmiştir. Antioksidanlar, vücudu reaktif oksijen türlerinin zararlı
etkilerine karşı koruyan bileşiklerdir. Vücutta normalde antioksidanlar ile oksidanlar denge halindedirler.
Herhangi bir sebeple bu denge bozulduğunda hastalıklar baş gösterir. Bu durum, antioksidan kaynaklı
beslenmenin önemli olduğunu göstermektedir. Asetilkolinesteraz enzimi asetilkolini asetat ve koline
hidrolizler. Asetilkolin bileşiği sinir iletilerinde görev alır. Eğer ortamda yeterli miktarda asetilkolin yoksa
sinir iletilerinde aksama olur ve Alzheimer hastalığı meydana gelir. Bu çalışmada Myosotis amoena
bitkisinin etanol ekstraktının antioksidan ve antikolinerjik özellikleri araştırıldı. ABTS, Cuprak, FRAP ve
demir indirgeme metotları kullanılarak antioksidan özelliği araştırılırken BHA (Bütillenmiş
hidroksianisol), BHT (Bütillenmiş hidroksitoluen), Troloks (6-Hidroksi-2,5,7,8-tetrametilkrom-2-
karboksilik asit) ve α-Tokoferol standart antioksidan olarak kullanıldı. Myosotis amoena bitkisi, Cuprak 
metodunda 20 µg/mL konsantrasyonda BHT’den daha iyi, 40 ve 60 µg/mL konsantrasyonda ise
Troloks’tan daha iyi aktivite göstermiştir. ABTS, FRAP ve demir indirgeme metotlarında standart
antioksidanlardan daha düşük antioksidan aktivite göstermiştir. Yine bitkinin Asetilkolinesteraz enzimi
üzerinde inhibisyon etkisinin olduğu tespit edildi.
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THE ANTIOXIDANT CAPACITY AND THE EFFECT OF
ACETHYLCHOLINESTERASE INHIBITION OF THE MYOSOTIS AMOENA (RUPR.)

BOISS

Abstract

Myosotis (Boraginaceae) is herbaceous plant with annual or perennial members. Although this
genus is known as forget-me-not in Turkish, Myosotis amoena is known as pleasant bead grass.
They contain plenty of γ-Linoleic acid. Plants have been used to treat diseases since ancient
times. Many plants have been found to have antioxidant properties. Antioxidants are compounds
that protect the body against the harmful effects of reactive oxygen species. Normally, 
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miktarında istatistiksel yönden önemli olmayan bir azalış trendi, Temmuz ayında ise bir trend olmadığı 
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hidrolizler. Asetilkolin bileşiği sinir iletilerinde görev alır. Eğer ortamda yeterli miktarda asetilkolin yoksa
sinir iletilerinde aksama olur ve Alzheimer hastalığı meydana gelir. Bu çalışmada Myosotis amoena
bitkisinin etanol ekstraktının antioksidan ve antikolinerjik özellikleri araştırıldı. ABTS, Cuprak, FRAP ve
demir indirgeme metotları kullanılarak antioksidan özelliği araştırılırken BHA (Bütillenmiş
hidroksianisol), BHT (Bütillenmiş hidroksitoluen), Troloks (6-Hidroksi-2,5,7,8-tetrametilkrom-2-
karboksilik asit) ve α-Tokoferol standart antioksidan olarak kullanıldı. Myosotis amoena bitkisi, Cuprak 
metodunda 20 µg/mL konsantrasyonda BHT’den daha iyi, 40 ve 60 µg/mL konsantrasyonda ise
Troloks’tan daha iyi aktivite göstermiştir. ABTS, FRAP ve demir indirgeme metotlarında standart
antioksidanlardan daha düşük antioksidan aktivite göstermiştir. Yine bitkinin Asetilkolinesteraz enzimi
üzerinde inhibisyon etkisinin olduğu tespit edildi.
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THE ANTIOXIDANT CAPACITY AND THE EFFECT OF
ACETHYLCHOLINESTERASE INHIBITION OF THE MYOSOTIS AMOENA (RUPR.)

BOISS

Abstract

Myosotis (Boraginaceae) is herbaceous plant with annual or perennial members. Although this
genus is known as forget-me-not in Turkish, Myosotis amoena is known as pleasant bead grass.
They contain plenty of γ-Linoleic acid. Plants have been used to treat diseases since ancient
times. Many plants have been found to have antioxidant properties. Antioxidants are compounds
that protect the body against the harmful effects of reactive oxygen species. Normally, 
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Özet

Küresel ısınmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan iklim değişikliği günümüzün en önemli sorunlarından
birisidir. Küresel iklim değişikliğinin yağışlar ve buna bağlı olarak su kaynakları üzerindeki etkisi önemli
olmaktadır. İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisi yağış özelliklerinin değişmesinden
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla iklim değişikliğinin yağışlar üzerindeki etkisinin araştırılması önemli
olmaktadır. Bu araştırmada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bingöl Meteoroloji İstasyonunda 1961-2020 
yılları atasındaki 60 yıllık dönemde gözlenmiş olan yağışların aylık ve yıllık toplamlarının trend analizi
Mann-Kendal testi ve Sen eğim testi yöntemleri ile yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda her iki yönteme
göre aylık ve yıllık yağış miktarlarında istatistiksel yönden önemli bir trend olmadığı belirlenmiştir.
Ancak, Ocak, Mart, Mayıs, Haziran, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları toplam yağış miktarlarında istatistiksel
yönden önemli olmayan bir artış trendi, Şubat, Nisan, Kasım, Aralık ayları ve yıllık toplam yağış
miktarında istatistiksel yönden önemli olmayan bir azalış trendi, Temmuz ayında ise bir trend olmadığı
belirlenmiştir.
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TREND ANALYSIS OF MONTHLY AND ANNUAL PRECIPITATION VALUES IN BINGOL
PROVINCE

Abstract

Climate change, which has emerged as a result of global warming, is one of the most important problems
of today. The impact of global climate change on precipitation and, accordingly, on water resources is
significant. The impact of climate change on water resources is due to changes in precipitation
characteristics. Therefore, it is important to investigate the effect of climate change on precipitation. In
this research, trend analysis of monthly and annual totals of precipitation observed in the 60-year period 
between 1961-2020 in Bingöl Meteorology Station of the General Directorate of Meteorology of the
Republic of Turkey was carried out by Mann-Kendal test and Sen slope test methods. As a result of the
analysis, it was determined that there was no statistically significant trend in monthly and annual
precipitation according to both methods. However, a statistically insignificant increase trend was
determined in the total precipitation amounts in January, March, May, June, August, September and
October. It has been determined that there is a statistically insignificant decreasing trend in February,
April, November, December and the annual total precipitation, and there is no trend in July.

Keywords: Climate Change, precipitation, Bingöl, Mann-Kendal Method, Sen Slope Method
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Özet 

Myosotis (Boraginaceae) tek veya çok yıllı üyeleri olan otsu bitkidir. Bu cins Türkçe’de unutma beni 
olarak bilinsede Myosotis amoena hoş boncuk otu olarak bilinmektedir. Bol miktarda γ-Linoleik asit 
içerirler. Bitkiler önceki devirlerden beri hastalıkları tedavi etmede kullanılmaktadırlar. Birçok bitkinin 
antioksidan özelliği olduğu tespit edilmiştir. Antioksidanlar, vücudu reaktif oksijen türlerinin zararlı 
etkilerine karşı koruyan bileşiklerdir. Vücutta normalde antioksidanlar ile oksidanlar denge halindedirler. 
Herhangi bir sebeple bu denge bozulduğunda hastalıklar baş gösterir. Bu durum, antioksidan kaynaklı 
beslenmenin önemli olduğunu göstermektedir. Asetilkolinesteraz enzimi asetilkolini asetat ve koline 
hidrolizler. Asetilkolin bileşiği sinir iletilerinde görev alır. Eğer ortamda yeterli miktarda asetilkolin yoksa 
sinir iletilerinde aksama olur ve Alzheimer hastalığı meydana gelir. Bu çalışmada Myosotis amoena 
bitkisinin etanol ekstraktının antioksidan ve antikolinerjik özellikleri araştırıldı. ABTS, Cuprak, FRAP ve 
demir indirgeme metotları kullanılarak antioksidan özelliği araştırılırken BHA (Bütillenmiş 
hidroksianisol), BHT (Bütillenmiş hidroksitoluen), Troloks (6-Hidroksi-2,5,7,8-tetrametilkrom-2-
karboksilik asit) ve α-Tokoferol standart antioksidan olarak kullanıldı. Myosotis amoena bitkisi, Cuprak 
metodunda 20 µg/mL konsantrasyonda BHT’den daha iyi, 40 ve 60 µg/mL konsantrasyonda ise 
Troloks’tan daha iyi aktivite göstermiştir. ABTS, FRAP ve demir indirgeme metotlarında standart 
antioksidanlardan daha düşük antioksidan aktivite göstermiştir. Yine bitkinin Asetilkolinesteraz enzimi 
üzerinde inhibisyon etkisinin olduğu tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: Myosotis amoena, asetilkolinesteraz, antioksidan kapasite, indirgeme kuvveti 

THE ANTIOXIDANT CAPACITY AND THE EFFECT OF 
ACETHYLCHOLINESTERASE INHIBITION OF THE MYOSOTIS AMOENA (RUPR.) 

BOISS 

Abstract 

Myosotis (Boraginaceae) is herbaceous plant with annual or perennial members. Although this 
genus is known as forget-me-not in Turkish, Myosotis amoena is known as pleasant bead grass. 
They contain plenty of γ-Linoleic acid. Plants have been used to treat diseases since ancient 
times. Many plants have been found to have antioxidant properties. Antioxidants are compounds 
that protect the body against the harmful effects of reactive oxygen species. Normally, 
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antioxidants and oxidants are in balance in the body. Diseases occur when this balance is 
disturbed for any reason. This shows that antioxidant-based nutrition is important. The 
Acetylcholinesterase enzyme hydrolyzes acetylcholine to acetate and choline. Acetylcholine 
compound is involved in nerve transmissions. If there is not enough acetylcholine in the 
environment, there is a disruption in nerve conduction and Alzheimer's disease occurs. In this 
study, antioxidant and anticholinergic properties of ethanol extract of Myosotis amoena plant 
were investigated. While investigating its antioxidant properties using ABTS, Cuprak, FRAP and 
iron reduction methods, BHA (Butylated hydroxyanisole), BHT (Butylated hydroxytoluene), 
Trolox (6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchrome-2-carboxylic acid) and α-Tocopherol were used as 
standard antioxidants. Myosotis amoena plant showed better activity than BHT at 20 µg/mL 
concentration and better than Trolox at 40 and 60 µg/mL concentration in the Cuprak method. 
The plant showed a lower antioxidant activity than standard antioxidants in ABTS, FRAP and iron 
reduction methods. It was also determined that the plant had inhibitory effect on the 
Acetylcholinesterase enzyme. 
Keywords: Myosotis amoena, acetylcholinesterase, antioxidant capacity, reducing power 
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Özet

Bitkilerden farklı çözücülerle elde edilen ekstraktlar ile çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bu
araştırmaların önemli bir kısmı antioksidan kapasite ve enzim inhibisyon çalışmalarıdır. Çünkü birçok
hastalığın temelinde oksidanların vücuda verdiği zararlar bulunmaktadır. Yine enzimlerin de normal
işleyişinin dışında az veya çok çalışmaları hastalıkların meydana gelmesine sebep olmaktadır. Bunun
önüne geçebilmek için doğal kaynaklı beslenme oldukça önemlidir. Çünkü doğal besinlerin içeriğindeki
doğal bileşenlerde hem antioksidan özellik hem de inhibisyon özellikleri bulunmaktadır. Bu çalışmada
Brassicaceae ailesine ait Barbarea plantaginea DC. bitkisinin etanol ekstraktının antioksidan kapasitesi ve
Asetilkolinesteraz enzimine karşı inhibisyon etkisi araştırıldı. Antioksidan araştırmaları ABTS, Cuprak,
FRAP ve demir indirgeme metotları ile yapıldı. Standart antioksidan olarak BHA (Bütillenmiş
hidroksianisol), BHT (Bütillenmiş hidroksitoluen), Troloks (6-Hidroksi-2,5,7,8-tetrametilkrom-2-
karboksilik asit) ve α-Tokoferol kullanıldı. Barbarea plantaginea DC. bitkisi, Cuprak metodunda 20
µg/mL konsantrasyonda Troloks ve BHT’ye yakın, BHA ve α-Tokoferol’den düşük, diğer metodlarda
standart antioksidanlardan daha düşük antioksidan aktivite göstermiştir. Bitkinin Asetilkolinesteraz 
enzimini inhibe etme özelliğinin olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Barbarea plantaginea, antikolinerjik etki, antioksidan aktivite, indirgeme kuvveti

ANTIOXIDANT AND ANTICHOLINERGIC PROPERTIES OF THE Barbarea
plantaginea DC. PLANT

Abstract

Various studies are carried out with extracts obtained from plants with different solvents. An 
important part of these studies are antioxidant capacity and enzyme inhibition studies. Because
many diseases are based on the damage caused by oxidants to the body. Again, working more or
less than the normal functioning of enzymes causes diseases to occur. In order to prevent this, 
natural source nutrition is very important. Because the natural components in the content of
natural foods have both antioxidant properties and inhibition properties. In this study, the
antioxidant capacity of the ethanol extract of the Barbarea plantaginea DC. plant, belonging to
the Brassicaceae family and its inhibition effect against Acetylcholinesterase enzyme were
investigated. Antioxidant studies were performed with ABTS, Cuprak, FRAP and iron reduction 
methods. BHA (Butylated hydroxyanisole), BHT (Butylated hydroxytoluene), Trolox (6-
Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchrome-2-carboxylic acid) and α-Tocopherol were used as standard
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antioxidants and oxidants are in balance in the body. Diseases occur when this balance is 
disturbed for any reason. This shows that antioxidant-based nutrition is important. The 
Acetylcholinesterase enzyme hydrolyzes acetylcholine to acetate and choline. Acetylcholine 
compound is involved in nerve transmissions. If there is not enough acetylcholine in the 
environment, there is a disruption in nerve conduction and Alzheimer's disease occurs. In this 
study, antioxidant and anticholinergic properties of ethanol extract of Myosotis amoena plant 
were investigated. While investigating its antioxidant properties using ABTS, Cuprak, FRAP and 
iron reduction methods, BHA (Butylated hydroxyanisole), BHT (Butylated hydroxytoluene), 
Trolox (6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchrome-2-carboxylic acid) and α-Tocopherol were used as 
standard antioxidants. Myosotis amoena plant showed better activity than BHT at 20 µg/mL 
concentration and better than Trolox at 40 and 60 µg/mL concentration in the Cuprak method. 
The plant showed a lower antioxidant activity than standard antioxidants in ABTS, FRAP and iron 
reduction methods. It was also determined that the plant had inhibitory effect on the 
Acetylcholinesterase enzyme. 
Keywords: Myosotis amoena, acetylcholinesterase, antioxidant capacity, reducing power 
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Özet

Bitkilerden farklı çözücülerle elde edilen ekstraktlar ile çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bu
araştırmaların önemli bir kısmı antioksidan kapasite ve enzim inhibisyon çalışmalarıdır. Çünkü birçok
hastalığın temelinde oksidanların vücuda verdiği zararlar bulunmaktadır. Yine enzimlerin de normal
işleyişinin dışında az veya çok çalışmaları hastalıkların meydana gelmesine sebep olmaktadır. Bunun
önüne geçebilmek için doğal kaynaklı beslenme oldukça önemlidir. Çünkü doğal besinlerin içeriğindeki
doğal bileşenlerde hem antioksidan özellik hem de inhibisyon özellikleri bulunmaktadır. Bu çalışmada
Brassicaceae ailesine ait Barbarea plantaginea DC. bitkisinin etanol ekstraktının antioksidan kapasitesi ve
Asetilkolinesteraz enzimine karşı inhibisyon etkisi araştırıldı. Antioksidan araştırmaları ABTS, Cuprak,
FRAP ve demir indirgeme metotları ile yapıldı. Standart antioksidan olarak BHA (Bütillenmiş
hidroksianisol), BHT (Bütillenmiş hidroksitoluen), Troloks (6-Hidroksi-2,5,7,8-tetrametilkrom-2-
karboksilik asit) ve α-Tokoferol kullanıldı. Barbarea plantaginea DC. bitkisi, Cuprak metodunda 20
µg/mL konsantrasyonda Troloks ve BHT’ye yakın, BHA ve α-Tokoferol’den düşük, diğer metodlarda
standart antioksidanlardan daha düşük antioksidan aktivite göstermiştir. Bitkinin Asetilkolinesteraz 
enzimini inhibe etme özelliğinin olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Barbarea plantaginea, antikolinerjik etki, antioksidan aktivite, indirgeme kuvveti

ANTIOXIDANT AND ANTICHOLINERGIC PROPERTIES OF THE Barbarea
plantaginea DC. PLANT

Abstract

Various studies are carried out with extracts obtained from plants with different solvents. An 
important part of these studies are antioxidant capacity and enzyme inhibition studies. Because
many diseases are based on the damage caused by oxidants to the body. Again, working more or
less than the normal functioning of enzymes causes diseases to occur. In order to prevent this, 
natural source nutrition is very important. Because the natural components in the content of
natural foods have both antioxidant properties and inhibition properties. In this study, the
antioxidant capacity of the ethanol extract of the Barbarea plantaginea DC. plant, belonging to
the Brassicaceae family and its inhibition effect against Acetylcholinesterase enzyme were
investigated. Antioxidant studies were performed with ABTS, Cuprak, FRAP and iron reduction 
methods. BHA (Butylated hydroxyanisole), BHT (Butylated hydroxytoluene), Trolox (6-
Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchrome-2-carboxylic acid) and α-Tocopherol were used as standard
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antioxidants and oxidants are in balance in the body. Diseases occur when this balance is
disturbed for any reason. This shows that antioxidant-based nutrition is important. The 
Acetylcholinesterase enzyme hydrolyzes acetylcholine to acetate and choline. Acetylcholine
compound is involved in nerve transmissions. If there is not enough acetylcholine in the
environment, there is a disruption in nerve conduction and Alzheimer's disease occurs. In this
study, antioxidant and anticholinergic properties of ethanol extract of Myosotis amoena plant
were investigated. While investigating its antioxidant properties using ABTS, Cuprak, FRAP and 
iron reduction methods, BHA (Butylated hydroxyanisole), BHT (Butylated hydroxytoluene), 
Trolox (6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchrome-2-carboxylic acid) and α-Tocopherol were used as
standard antioxidants. Myosotis amoena plant showed better activity than BHT at 20 µg/mL
concentration and better than Trolox at 40 and 60 µg/mL concentration in the Cuprak method.
The plant showed a lower antioxidant activity than standard antioxidants in ABTS, FRAP and iron 
reduction methods. It was also determined that the plant had inhibitory effect on the
Acetylcholinesterase enzyme.
Keywords: Myosotis amoena, acetylcholinesterase, antioxidant capacity, reducing power
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Özet 

Bitkilerden farklı çözücülerle elde edilen ekstraktlar ile çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bu 
araştırmaların önemli bir kısmı antioksidan kapasite ve enzim inhibisyon çalışmalarıdır. Çünkü birçok 
hastalığın temelinde oksidanların vücuda verdiği zararlar bulunmaktadır. Yine enzimlerin de normal 
işleyişinin dışında az veya çok çalışmaları hastalıkların meydana gelmesine sebep olmaktadır. Bunun 
önüne geçebilmek için doğal kaynaklı beslenme oldukça önemlidir. Çünkü doğal besinlerin içeriğindeki 
doğal bileşenlerde hem antioksidan özellik hem de inhibisyon özellikleri bulunmaktadır. Bu çalışmada 
Brassicaceae ailesine ait Barbarea plantaginea DC. bitkisinin etanol ekstraktının antioksidan kapasitesi ve 
Asetilkolinesteraz enzimine karşı inhibisyon etkisi araştırıldı. Antioksidan araştırmaları ABTS, Cuprak, 
FRAP ve demir indirgeme metotları ile yapıldı. Standart antioksidan olarak BHA (Bütillenmiş 
hidroksianisol), BHT (Bütillenmiş hidroksitoluen), Troloks (6-Hidroksi-2,5,7,8-tetrametilkrom-2-
karboksilik asit) ve α-Tokoferol kullanıldı. Barbarea plantaginea DC. bitkisi, Cuprak metodunda 20 
µg/mL konsantrasyonda Troloks ve BHT’ye yakın, BHA ve  α-Tokoferol’den düşük, diğer metodlarda  
standart antioksidanlardan daha düşük antioksidan aktivite göstermiştir. Bitkinin Asetilkolinesteraz 
enzimini inhibe etme özelliğinin olduğu tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: Barbarea plantaginea, antikolinerjik etki, antioksidan aktivite, indirgeme kuvveti 

ANTIOXIDANT AND ANTICHOLINERGIC PROPERTIES OF THE Barbarea 
plantaginea DC. PLANT 

Abstract 

Various studies are carried out with extracts obtained from plants with different solvents. An 
important part of these studies are antioxidant capacity and enzyme inhibition studies. Because 
many diseases are based on the damage caused by oxidants to the body. Again, working more or 
less than the normal functioning of enzymes causes diseases to occur. In order to prevent this, 
natural source nutrition is very important. Because the natural components in the content of 
natural foods have both antioxidant properties and inhibition properties. In this study, the 
antioxidant capacity of the ethanol extract of the Barbarea plantaginea DC. plant, belonging to 
the Brassicaceae family and its inhibition effect against Acetylcholinesterase enzyme were 
investigated. Antioxidant studies were performed with ABTS, Cuprak, FRAP and iron reduction 
methods. BHA (Butylated hydroxyanisole), BHT (Butylated hydroxytoluene), Trolox (6-
Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchrome-2-carboxylic acid) and α-Tocopherol were used as standard 
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antioxidants. Barbarea plantaginea DC. plant showed antioxidant activity close to Trolox and 
BHT at 20 µg/mL concentration, but lower than BHA and α-Tocopherol and lower than the 
standard antioxidants in other methods. It was determined that the plant has the ability to inhibit 
the Acetylcholinesterase enzyme. 
Keywords: Barbarea plantaginea, anticholinergic effect, antioxidant activity, reducing power 
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Özet

Dünyada enerjinin önemi gün geçtikçe daha fazla artmaktadır. Dünyada tüketilen enerji miktarı ile birlikte
kullanılan enerji türü de ülkelerin gelişmişlik seviyesini göstermektedir. Dünyada tüketilen enerjinin
büyük bir çoğunluğu fosil kaynaklardan elde edilmektedir. Fosil yakıt rezervlerinin giderek azalması ve
iklim değişikliğine sebep olan faktörlerden birisi olması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına olan
talep her geçen gün artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi olan biyokütlenin en önemli
hammadde kaynaklarından birisi bitkilerdir. Enerji bitkileri; çevre dostu, yenilenebilir ve değişik ekolojik
koşullar altında yetişebilen enerji kaynaklarıdır. Yüksek biyokütle verimi, geniş adaptasyon kabiliyeti ve
marjinal alanları değerlendirebilme yeteneği ile Kuzey Amerika orijinli bitki olan dallı darı, ABD Enerji
Bakanlığı tarafından model enerji bitkisi olarak seçilmiştir. Bu araştırmada dallı darı tarımının
potansiyelini belirlemek amacıyla uygun ekolojik koşullara sahip dünyadaki marjinal alanların miktarı
araştırılmıştır. Araştırma sonucunda dünya genelinde dallı darı yetiştiriciliğinin mümkün olduğu
potansiyel marjinal arazi miktarının 2229,80 milyon hektar olduğu ifade edilmiştir.
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INVESTIGATION OF THE POTENTIAL OF MARGINAL AREAS AS AN ENERGY 
PLANT OF SWITCHGRASS (Panicum Virgatum L.)

Abstract

The importance of energy in the world is increasing day by day. The amount of energy consumed in the
world and the type of energy used show the level of development of the countries. Most of the energy
consumed in the world is obtained from fossil sources. The demand for renewable energy sources is
increasing day by day due to the gradual decrease in fossil fuel reserves and being one of the factors that
cause climate change. One of the most important raw material sources of biomass, which is one of the
renewable energy sources, is plants. Energy crops; they are environmentally friendly, renewable and
energy sources that can grow under different ecological conditions. With its high biomass yield, wide
adaptability and ability to utilize marginal areas, switchgrass, a plant originating from North America, has
been selected as a model energy plant by the US Department of Energy. In this study, the amount of
marginal areas in the world with suitable ecological conditions was investigated in order to determine the
potential of switchgrass agriculture. As a result of the research, it was stated that the potential marginal
amount of land on which switchgrass cultivation is possible worldwide is 2229.80 million hectares.
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antioxidants. Barbarea plantaginea DC. plant showed antioxidant activity close to Trolox and 
BHT at 20 µg/mL concentration, but lower than BHA and α-Tocopherol and lower than the 
standard antioxidants in other methods. It was determined that the plant has the ability to inhibit 
the Acetylcholinesterase enzyme. 
Keywords: Barbarea plantaginea, anticholinergic effect, antioxidant activity, reducing power 
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Özet

Dünyada enerjinin önemi gün geçtikçe daha fazla artmaktadır. Dünyada tüketilen enerji miktarı ile birlikte
kullanılan enerji türü de ülkelerin gelişmişlik seviyesini göstermektedir. Dünyada tüketilen enerjinin
büyük bir çoğunluğu fosil kaynaklardan elde edilmektedir. Fosil yakıt rezervlerinin giderek azalması ve
iklim değişikliğine sebep olan faktörlerden birisi olması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına olan
talep her geçen gün artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi olan biyokütlenin en önemli
hammadde kaynaklarından birisi bitkilerdir. Enerji bitkileri; çevre dostu, yenilenebilir ve değişik ekolojik
koşullar altında yetişebilen enerji kaynaklarıdır. Yüksek biyokütle verimi, geniş adaptasyon kabiliyeti ve
marjinal alanları değerlendirebilme yeteneği ile Kuzey Amerika orijinli bitki olan dallı darı, ABD Enerji
Bakanlığı tarafından model enerji bitkisi olarak seçilmiştir. Bu araştırmada dallı darı tarımının
potansiyelini belirlemek amacıyla uygun ekolojik koşullara sahip dünyadaki marjinal alanların miktarı
araştırılmıştır. Araştırma sonucunda dünya genelinde dallı darı yetiştiriciliğinin mümkün olduğu
potansiyel marjinal arazi miktarının 2229,80 milyon hektar olduğu ifade edilmiştir.
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been selected as a model energy plant by the US Department of Energy. In this study, the amount of
marginal areas in the world with suitable ecological conditions was investigated in order to determine the
potential of switchgrass agriculture. As a result of the research, it was stated that the potential marginal
amount of land on which switchgrass cultivation is possible worldwide is 2229.80 million hectares.
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Özet 

Mineraller bitki gelişimi ve toprak verimi için oldukça önemlidir. Birçok biyolojik reaksiyonda katalizör 
olarak görev almaları mineralleri çok değerli yapmakta ve eksiklikleri önemli problemlere neden 
olmaktadır. Her şeyin fazlası zarar getirir sözü burada da geçerlidir. Çünkü mineraller toprak ve bitki için 
çok gerekli iken yüksek konsantrasyonda zarar vermektedir. Bu nedenle minerallerin belirli düzeylerde 
toprakta bulunması toprak üretkenliği ve bitki gelişimi için önem arz etmektedir. Bu çalışmada 
yayınlanmış bilimsel araştırmaların taraması yapılarak mineral konsantrasyonunun  toprak verimi ve bitki 
gelişimindeki etkilerine değinilmiştir. Minerallerin toprakta fazla bulunması hem toprağın üretkenliğini 
hem de yapısını bozduğu vurgulanmıştır. Toprakta minerallerin yüksek konsantrasyonda bulunması 
özelliklede ağır metallerin (Fe, Hg, B, Cu, Zn, Cd, Co, Cr, Pb, Mn) fazlalığı, bitki için gerekli minerallerin 
bünyesine alımını ve gelişimini olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Ağır metallerin toprakta birikmesinin en 
büyük nedenlerinden biri antropojenik faaliyetler olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Toprak Kirliliği, Ağır metaller, Toprakta Mineraller, Bitki gelişimi 

THE EFFECTS OF MINERAL CONCENTRATION IN THE SOIL ON SOIL PRODUCTIVITY 
AND PLANT DEVELOPMENT 

Abstract 

Minerals are very important for plant growth and soil fertility. Their role as catalysts in many biological 
reactions makes minerals very valuable and their deficiencies cause significant problems. The saying 
"excess of everything brings harm" is also valid here. Because while minerals are very necessary for the 
soil and plants, they are harmful in high concentrations. For this reason, the presence of minerals in the 
soil at certain levels is important for soil productivity and plant growth. In this study, the effects of 
mineral concentration on soil yield and plant growth were mentioned by scanning the published scientific 
researches. It has been emphasized that the excess of minerals in the soil disrupts both the productivity 
and structure of the soil. It has been determined that the high concentration of minerals in the soil, 
especially the excess of heavy metals (Fe, Hg, B, Cu, Zn, Cd, Co, Cr, Pb, Mn) negatively affect the uptake 
and development of minerals necessary for the plant. It has been determined that one of the biggest 
reasons for the accumulation of heavy metals in the soil is anthropogenic activities. 

Keywords:  Soil Pollution, Heavy Metals, Minerals in Soil, Plant Growth 
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Özet

İnsanlığın doğayı bilinçsizce kullanması iklim değişikliğine ve çevresel tahribatlara neden olmaktadır. Bu
tahribatın neden olduğu en önemli sonuçlardan biri yeryüzünde var olan ekosistemin işlenebilirliğini
olumsuz etkilemektedir. Özelliklede sanayi devrimiyle bu zarar katlanarak artmaktadır. Bunlardan biri
meydana gelen iklim değişikliğidir. İklim değişikliğinden dolayı sıcaklık artışları, mevsimlerin değişmesi,
bitki örtüsü ve çeşitliğin azalması, arazi tahribatların meydana gelmesi, doğal afetlerin olması gibi
sorunlara neden olmaktadır. Özelliklede iklimsel değişiklikler, insanların yaşamlarına etki ederek gıda
krizlerine, yaygın hastalıklara ve göç zorunluluğuna sebep olmaktadır. Bu çalışmada literatür taraması
yapılarak iklim değişikliğinin önemine ve çevre-insan sağlığına yaptığı etkilere vurgu yapılmıştır. Konu
olarak iklim değişikliğin nedenleri ve sonuçları ele alınarak doğal çevre ekosistemine ve bunun sonucunda
insan yaşamına olası etkileri tespit edilerek ortaya konulmuştur. Özellikle insan davranışlarının ekosistem
üzerine olumsuz etkileri iklim değişikliğini tetiklediği belirlenmiştir. Sonuç olarak, sanayileşmenin
kontrollü yapılması, sera gazlarının azaltılması, organik tarımın yaygınlaştırılması gibi önlemler ile
insanlığın doğal yaşama uygun hareket ederek yaşaması iklim değişikliğini ve buna bağlı olarak
gerçekleşen diğer olumsuzlukları ortadan kaldıracaktır. Bu nedenle insanlığın çok ciddi kurallar ile iklim
değişikliğini önleyici çalışmalar yapması gerekmektedir.
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POSSIBLE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON ENVIRONMENTAL ECOCYCLE AND 
HUMAN LIFE

Abstract

The unconscious use of nature by humanity causes climate change and environmental destruction. One of
the most important results caused by this destruction negatively affects the workability of the ecosystem
existing on earth. Especially with the industrial revolution, this damage is increasing exponentially. One of
them is climate change. Due to climate change, it causes problems such as temperature increases, change
of seasons, decrease in vegetation and diversity, occurrence of land destruction and natural disasters. In
particular, climatic changes affect people's lives, causing food crises, widespread diseases and the
necessity of migration. In this study, the importance of climate change and its effects on environment-
human health were emphasized by a literature review. As a subject, the causes and consequences of
climate change have been discussed and its possible effects on the environment ecosystem and, as a result,
on human life have been determined and revealed. It has been determined that especially the negative
effects of human behavior on the ecosystem trigger climate change. As a result, measures such as
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Minerals are very important for plant growth and soil fertility. Their role as catalysts in many biological
reactions makes minerals very valuable and their deficiencies cause significant problems. The saying
"excess of everything brings harm" is also valid here. Because while minerals are very necessary for the
soil and plants, they are harmful in high concentrations. For this reason, the presence of minerals in the
soil at certain levels is important for soil productivity and plant growth. In this study, the effects of
mineral concentration on soil yield and plant growth were mentioned by scanning the published scientific
researches. It has been emphasized that the excess of minerals in the soil disrupts both the productivity
and structure of the soil. It has been determined that the high concentration of minerals in the soil,
especially the excess of heavy metals (Fe, Hg, B, Cu, Zn, Cd, Co, Cr, Pb, Mn) negatively affect the uptake
and development of minerals necessary for the plant. It has been determined that one of the biggest
reasons for the accumulation of heavy metals in the soil is anthropogenic activities.
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Özet 

İnsanlığın doğayı bilinçsizce kullanması iklim değişikliğine ve çevresel tahribatlara neden olmaktadır. Bu 
tahribatın neden olduğu en önemli sonuçlardan biri yeryüzünde var olan ekosistemin işlenebilirliğini 
olumsuz etkilemektedir. Özelliklede sanayi devrimiyle bu zarar katlanarak artmaktadır. Bunlardan biri 
meydana gelen iklim değişikliğidir. İklim değişikliğinden dolayı sıcaklık artışları, mevsimlerin değişmesi, 
bitki örtüsü ve çeşitliğin azalması, arazi tahribatların meydana gelmesi, doğal afetlerin olması gibi 
sorunlara neden olmaktadır. Özelliklede iklimsel değişiklikler, insanların yaşamlarına etki ederek gıda 
krizlerine, yaygın hastalıklara ve göç zorunluluğuna sebep olmaktadır. Bu çalışmada literatür taraması 
yapılarak iklim değişikliğinin önemine ve çevre-insan sağlığına yaptığı etkilere vurgu yapılmıştır. Konu 
olarak iklim değişikliğin nedenleri ve sonuçları ele alınarak doğal çevre ekosistemine ve bunun sonucunda 
insan yaşamına olası etkileri tespit edilerek ortaya konulmuştur. Özellikle insan davranışlarının ekosistem 
üzerine olumsuz etkileri iklim değişikliğini tetiklediği belirlenmiştir. Sonuç olarak, sanayileşmenin 
kontrollü yapılması, sera gazlarının azaltılması, organik tarımın yaygınlaştırılması gibi önlemler ile 
insanlığın doğal yaşama uygun hareket ederek yaşaması iklim değişikliğini ve buna bağlı olarak 
gerçekleşen diğer olumsuzlukları ortadan kaldıracaktır. Bu nedenle insanlığın çok ciddi kurallar ile iklim 
değişikliğini önleyici çalışmalar yapması gerekmektedir. 
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POSSIBLE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON ENVIRONMENTAL ECOCYCLE AND 
HUMAN LIFE 

Abstract 

The unconscious use of nature by humanity causes climate change and environmental destruction. One of 
the most important results caused by this destruction negatively affects the workability of the ecosystem 
existing on earth. Especially with the industrial revolution, this damage is increasing exponentially. One of 
them is climate change. Due to climate change, it causes problems such as temperature increases, change 
of seasons, decrease in vegetation and diversity, occurrence of land destruction and natural disasters. In 
particular, climatic changes affect people's lives, causing food crises, widespread diseases and the 
necessity of migration. In this study, the importance of climate change and its effects on environment-
human health were emphasized by a literature review. As a subject, the causes and consequences of 
climate change have been discussed and its possible effects on the environment ecosystem and, as a result, 
on human life have been determined and revealed. It has been determined that especially the negative 
effects of human behavior on the ecosystem trigger climate change. As a result, measures such as 
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controlled industrialization, reduction of greenhouse gases, and dissemination of organic agriculture will 
eliminate climate change and other negativities that occur as a result of humanity's living in accordance 
with natural life. For this reason, humanity needs to work to prevent climate change with very serious 
rules. 

Keywords: Climate Change, Human Health, Environmental Health, Land destruction 
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Abstract

Intercropping is one of the agricultural ecologically friendly techniques for obtaining optimum growth and
yield of many crops by declining pests and diseases. This experimental research aimed to evaluate the
growth and yield of maize intercropped with soybean. The experiment was applied at the research
experiment field of Upper Nile University, Munuki campus/ Juba which is located in Juba town and lies
between latitude 4.8 – 30 E and longitude 31 – 30 N (NBS, during July-November 2019 cropping season
in Juba/South Sudan. The treatments were monoculture of maize (Zea mays L) landrace (Longe-5) and a
soybean (Glycine max L Merrill) Variety: Makson-3N and three multi-cropping techniques (Mixed, 1:1
and 2:2). The field was laid out measuring 11.20×10.50 musing a Completely Randomized Block Design
(CRBD) with three replications. There were three treatments and replication was three for each
experiment plot 3.40 x 3m. The total plot area was row is 50cm and between the first plant and plant, the
border is 25cm. The total research area is 117.6m2The spacing between rows is 60 cm and between plants
is 25cm for both maize and soya beans. Intercropped maize and soybean showed significant differences
among all the traits of growth and yield, the striped (mixed) cropping technique dominated the highest
results followed by the striped (1:1) cropping technique. Therefore, for a high number of grains per plant
and high grain yield hectare we recommend; the striped (1:1) and mixed cropping technique is found to be
the appropriate one for Juba city. 
Keywords: South Sudan; Maize; Soybean; Biodiversity; Intercropping.
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Intercropping is one of the agricultural ecologically friendly techniques for obtaining optimum growth and 
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growth and yield of maize intercropped with soybean. The experiment was applied at the research 
experiment field of Upper Nile University, Munuki campus/ Juba which is located in Juba town and lies 
between latitude 4.8 – 30 E and longitude 31 – 30 N (NBS, during July-November 2019 cropping season 
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soybean (Glycine max L Merrill) Variety: Makson-3N and three multi-cropping techniques (Mixed, 1:1 
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(CRBD) with three replications.  There were three treatments and replication was three for each 
experiment plot 3.40 x 3m. The total plot area was row is 50cm and between the first plant and plant, the 
border is 25cm. The total research area is 117.6m2The spacing between rows is 60 cm and between plants 
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among all the traits of growth and yield, the striped (mixed) cropping technique dominated the highest 
results followed by the striped (1:1) cropping technique. Therefore, for a high number of grains per plant 
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the appropriate one for Juba city.  
Keywords: South Sudan; Maize; Soybean; Biodiversity; Intercropping. 



106

RESTRICTIVE EFFECTS OF DROUGHT ON COTTON PRODUCTION 
CAUSED BY GLOBAL WARMING AND BIOTECHNOLOGICAL 

METHODS OF COMBATING

Sadettin ÇELİK*1 

1University of Bingol, Faculty of Agricultural, Department of Agricultural Biotechnology, 12000, 
Bingol/Turkey. 

* sadettincelik@bingol.edu.tr 

The cotton plant is a very important industrial plant that grows in arid and semi-arid 
regions, is the direct source of livelihood for approximately 180 million people from 35 
countries, and provides raw materials for about 50 branches of industry. Global warming is the 
main cause of the drought. Gases released into the atmosphere as a result of the use of fossil 
fuels, deforestation, and agricultural activities cause an increase in the concentration of gases in 
the air at stable levels. These gases, whose density has increased, absorb the heat-laden sunlight 
reflected from the earth and cause the air temperature to increase excessively. Due to this 
phenomenon, which is also known as the greenhouse gas effect, takes place in increasing global 
temperature acceleration of the melting of glaciers, agricultural drought, and changes in 
precipitation regimes. It causes precipitations with very low repetitions to occur more frequently 
and more intensely. Due to extreme drought, water losses occur through transpiration from the 
body of the plants and through evaporation from the spaces in the soil. Considering the 
importance of irrigation for agricultural production, the restrictive effect of drought, which has 
emerged as a result of global warming, on agricultural production reaches very serious 
dimensions. Agricultural production directly provides people's main source of livelihood. Today, 
it is known that an average of 35 thousand children die of hunger every day, 90% of which are in 
the African continent countries. In parallel with this, it is foreseen that the world population 
increasing in a parabolic way on the one hand, and the world resources that are used 
unconsciously, on the other hand, will not be able to feed the world population in 2050. In this 
case, it is necessary to eliminate the factors causing global climate change, increase the yield 
obtained from the unit area, and develop new crop plants resistant to drought stress. Since 
developing new varieties with traditional methods is time-consuming, tiring, and requires a lot of 
professionalism, carrying out molecular breeding studies based on DNA-based markers that use 
biotechnological techniques, give safer results, require less professionalism, and are not affected 
by environmental conditions is one of the most effective ways of struggle.  

Keywords: Climate change, drought, biotechnology, breeding, agriculture, cotton 

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN YOL AÇTIĞI KURAKLIK, KURAKLIĞIN 
TARIMSAL ÜRETİM ÜZERİNDEKİ KISITLAYICI ETKİLERİ VE

BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE MÜCADELESİ

Özet

Pamuk bitkisi kurak ve yarı kurak bölgelerde yetişen, 35 ülkeden yaklaşık 180 milyon insanın doğrudan
geçim kaynağı olan ve 50 kadar endüstri dalına ham madde sağlayan çok önemli bir endüstri bitkisidir.
Normalde kuraklığa karşı toleransı yüksek olmasına rağmen uzun süren su stresine maruz kalması
durumunda ciddi verim kayıplarına uğramaktadır. Kuraklığın en büyük sebebi küresel ısınmadır. Fosil 
yakıtların kullanılması, ormansızlaştırma, tarımsal faaliyetler neticesinde atmosfere salınan gazlar, havada
kararlı düzeyde bulunan gazların oranında artışlara yol açmaktadır. Yoğunluğu ve oranı artan bu gazlar,
yeryüzünden yansıyan ısı yüklü güneş ışıklarına fazla absorbe eder ve hava sıcaklığının aşırı artmasına
neden olmaktadır. Sera gazı etkisi olarak da anılan bu olay dolayısıyla küresel boyutta sıcaklık artışı,
buzulların erimesinin hızlanması, tarımsal kuraklık ve yağış rejimlerinde değişiklikler meydana
gelmektedir. Şiddeti çok tekerrürü az olan yağışların daha sık ve daha fazla şiddette meydana gelmesine
sebep olur. Aşırı kuraklıktan dolayı bitkilerin bünyesinden transpirasyon ile topraktaki boşluklardan ise
evaroprasyon yolu ile su kayıpları meydana gelir. Tarımsal üretim için sulamanın önemi düşünüldüğünde
küresel ısınmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan kuraklığın, tarımsal üretim üzerindeki kısıtlayıcı etkisi
çok ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Tarımsal üretim, doğrudan insanların temel geçim kaynağını
sağlamaktadır. Günümüzde %90’ı Afrika kıtası ülkelerinde olmak üzere, günde ortalama 35 bin çocuk
açlıktan dolayı öldüğü bilinmektedir. Buna paralel olarak bir yandan parabolik bir şekilde artan dünya
nüfusu, diğer yandan bilinçsizce kullanılan dünya kaynaklarının, 2050 yılında dünya nüfusunu
besleyemeyeceği ön görülmektedir. Bu durumda global iklim değişikliğine sebebiyet veren unsurların
ortadan kaldırılması, birim alandan elde edilen verimin artırılması ve kuraklık stresine karşı dayanıklı yeni
kültür bitkilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Geleneksel yöntemler ile yeni çeşit geliştirmek zaman
alıcı, yorucu ve fazla profesyonellik gerektirdiğinden, biyoteknolojik tekniklerin kullanıldığı, daha güvenli
sonuçlar veren, daha kısa sürede, daha az profesyonellik gerektiren ve çevre koşullarından etkilenmeyen
DNA-bazlı markörlere dayalı moleküler ıslah çalışmaları yürütmek en etkili mücadele yollarından
birisidir.
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The cotton plant is a very important industrial plant that grows in arid and semi-arid
regions, is the direct source of livelihood for approximately 180 million people from 35
countries, and provides raw materials for about 50 branches of industry. Global warming is the
main cause of the drought. Gases released into the atmosphere as a result of the use of fossil
fuels, deforestation, and agricultural activities cause an increase in the concentration of gases in
the air at stable levels. These gases, whose density has increased, absorb the heat-laden sunlight
reflected from the earth and cause the air temperature to increase excessively. Due to this
phenomenon, which is also known as the greenhouse gas effect, takes place in increasing global
temperature acceleration of the melting of glaciers, agricultural drought, and changes in 
precipitation regimes. It causes precipitations with very low repetitions to occur more frequently
and more intensely. Due to extreme drought, water losses occur through transpiration from the
body of the plants and through evaporation from the spaces in the soil. Considering the
importance of irrigation for agricultural production, the restrictive effect of drought, which has
emerged as a result of global warming, on agricultural production reaches very serious
dimensions. Agricultural production directly provides people's main source of livelihood. Today, 
it is known that an average of 35 thousand children die of hunger every day, 90% of which are in 
the African continent countries. In parallel with this, it is foreseen that the world population 
increasing in a parabolic way on the one hand, and the world resources that are used 
unconsciously, on the other hand, will not be able to feed the world population in 2050. In this
case, it is necessary to eliminate the factors causing global climate change, increase the yield
obtained from the unit area, and develop new crop plants resistant to drought stress. Since
developing new varieties with traditional methods is time-consuming, tiring, and requires a lot of
professionalism, carrying out molecular breeding studies based on DNA-based markers that use
biotechnological techniques, give safer results, require less professionalism, and are not affected 
by environmental conditions is one of the most effective ways of struggle. 
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durumunda ciddi verim kayıplarına uğramaktadır. Kuraklığın en büyük sebebi küresel ısınmadır. Fosil 
yakıtların kullanılması, ormansızlaştırma, tarımsal faaliyetler neticesinde atmosfere salınan gazlar, havada 
kararlı düzeyde bulunan gazların oranında artışlara yol açmaktadır. Yoğunluğu ve oranı artan bu gazlar, 
yeryüzünden yansıyan ısı yüklü güneş ışıklarına fazla absorbe eder ve hava sıcaklığının aşırı artmasına 
neden olmaktadır. Sera gazı etkisi olarak da anılan bu olay dolayısıyla küresel boyutta sıcaklık artışı, 
buzulların erimesinin hızlanması, tarımsal kuraklık ve yağış rejimlerinde değişiklikler meydana 
gelmektedir. Şiddeti çok tekerrürü az olan yağışların daha sık ve daha fazla şiddette meydana gelmesine 
sebep olur. Aşırı kuraklıktan dolayı bitkilerin bünyesinden transpirasyon ile topraktaki boşluklardan ise 
evaroprasyon yolu ile su kayıpları meydana gelir. Tarımsal üretim için sulamanın önemi düşünüldüğünde 
küresel ısınmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan kuraklığın, tarımsal üretim üzerindeki kısıtlayıcı etkisi 
çok ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Tarımsal üretim, doğrudan insanların temel geçim kaynağını 
sağlamaktadır. Günümüzde %90’ı Afrika kıtası ülkelerinde olmak üzere, günde ortalama 35 bin çocuk 
açlıktan dolayı öldüğü bilinmektedir. Buna paralel olarak bir yandan parabolik bir şekilde artan dünya 
nüfusu, diğer yandan bilinçsizce kullanılan dünya kaynaklarının, 2050 yılında dünya nüfusunu 
besleyemeyeceği ön görülmektedir. Bu durumda global iklim değişikliğine sebebiyet veren unsurların 
ortadan kaldırılması, birim alandan elde edilen verimin artırılması ve kuraklık stresine karşı dayanıklı yeni 
kültür bitkilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Geleneksel yöntemler ile yeni çeşit geliştirmek zaman 
alıcı, yorucu ve fazla profesyonellik gerektirdiğinden, biyoteknolojik tekniklerin kullanıldığı, daha güvenli 
sonuçlar veren, daha kısa sürede, daha az profesyonellik gerektiren ve çevre koşullarından etkilenmeyen 
DNA-bazlı markörlere dayalı moleküler ıslah çalışmaları yürütmek en etkili mücadele yollarından 
birisidir. 

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, kuraklık, biyoteknoloji, ıslah, tarım, cotton 
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Özet 

Bu araştırma Türkiye’de 2000 yılı sonrasında uygulanan kırsal kalkınma politikalarının mevcut durumunu 
ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada kırsal kalkınma politikaları göç, yoksulluk, gelir dağılımı, 
kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) payları, işgücü verileri, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik 
Endeksi, illerde yaşam endeksi ve yaşam memnuniyetini kapsayan ölçütler belirlenmiştir. Çalışmanın 
birincil verileri TÜİK 2021 raporlarından elde edilmiştir. GSYH, 2021 yılında bir önceki yıla göre %11,4 
artarak 86 bin 144 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Nüfus artış hızı %1,27 olarak belirlenirken, il ve ilçe 
merkezlerinde yaşayanların oranı, %93,2, belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %6,8 olarak 
gerçekleşmiştir. Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2021 yılında 
37 bin 400 ₺ iken, Göreli yoksulluk oranı %14,4 ve Gini katsayısı ise 0,401 olarak hesaplanmıştır. 
Türkiye'nin %49,3'ü yaşam memnuniyetinden mutlu olduğunu belirtirken, kadınların erkeklere göre, 
evlilerin bekârlara göre, 65 ve üzeri yaş grubunda olan bireylerin diğer yaş grubundaki bireylere göre ve 
bir okuldan mezun olmayan bireylerin diğer bireylere göre daha mutlu olduğu belirlenmiştir. İşsizlik oranı 
%10,3 olarak belirlenirken, işsizlik oranı erkeklerde %8,5, kadınlarda ise %13,8 olarak gerçekleşmiştir. 
Yaşam endeksinde en yüksek endeks değeri 0,6745 ile Isparta ilinde belirlenmiştir. Sosyo-Ekonomik 
Gelişmişlik Endeksi hesaplamasına göre; Türkiye’de 6 gelişmişlik kademesi belirlenmiş birinci kademede 
9, ikinci kademede 15, üçüncü kademede 13, dördüncü ve beşinci kademede 14 ve altıncı kademede ise 16 
il yer almıştır. Sonuç olarak Türkiye’de kırsal ve bölgesel kalkınma konusunda daha etkili politikaların 
oluşturulması için bölgesel koşulların ve önceliklerin dikkate alınarak merkez ve yereldeki birimlerin 
koordineli bir şekilde hareket etmeleri gerekmektedir.  

Anahtar kelimeler: Türkiye, kırsal kalkınma politikaları, Gini katsayısı, Sosyo-ekonomik 
gelişmişlik endeksi, bölgesel koşullar 

REGIONAL AND RURAL DEVELOPMENT IN TURKEY 

Abstract 

This research was carried out in order to reveal the current situation of rural development policies 
implemented in Turkey after 2000. In the study, criteria covering rural development policies, migration, 
poverty, income distribution, Gross Domestic Product (GDP) shares per capita, labor force data, Socio-
Economic Development Index, life index in provinces and life satisfaction were determined. The primary 
data of the study was obtained from the TUIK 2021 reports. GDP increased by 11.4% in 2021 compared 
to the previous year and reached 86 thousand 144 ₺. While the population growth rate was determined as 
1.27%, the rate of those living in provincial and district centers was 93.2%, and the rate of those living in 
towns and villages was 6.8%. While the annual average equivalent household disposable income in 
Turkey was 37 thousand 400 ₺ in 2021, the relative poverty rate was 14.4% and the Gini coefficient was 

0.401. While 49.3% of Turkey stated that they were happy with their life satisfaction, it was determined
that women were happier than men, married people were happier than singles, individuals aged 65 and
over were happier than individuals in other age groups, and individuals who did not graduate from a
school were happier than other individuals. While the unemployment rate was determined as 10.3%, the
unemployment rate was 8.5% for men and 13.8% for women. The highest index value in the life index
was determined in Isparta province with 0.6745. According to the calculation of the Socio-Economic
Development Index; In Turkey, 6 development levels were determined, with 9 provinces at the first level,
15 provinces at the second level, 13 provinces at the third level, 14 provinces at the fourth and fifth levels,
and 16 provinces at the sixth level. As a result, in order to create more effective policies on rural and
regional development in Turkey, the central and local units should act in a coordinated manner, taking into
account regional conditions and priorities.

Keywords: Türkiye, rural development policies, Gini coefficient, Socio-Economic Development Index,
regional conditions
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Bu araştırma Türkiye’de 2000 yılı sonrasında uygulanan kırsal kalkınma politikalarının mevcut durumunu 
ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada kırsal kalkınma politikaları göç, yoksulluk, gelir dağılımı, 
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Endeksi, illerde yaşam endeksi ve yaşam memnuniyetini kapsayan ölçütler belirlenmiştir. Çalışmanın 
birincil verileri TÜİK 2021 raporlarından elde edilmiştir. GSYH, 2021 yılında bir önceki yıla göre %11,4 
artarak 86 bin 144 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Nüfus artış hızı %1,27 olarak belirlenirken, il ve ilçe 
merkezlerinde yaşayanların oranı, %93,2, belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %6,8 olarak 
gerçekleşmiştir. Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2021 yılında 
37 bin 400 ₺ iken, Göreli yoksulluk oranı %14,4 ve Gini katsayısı ise 0,401 olarak hesaplanmıştır. 
Türkiye'nin %49,3'ü yaşam memnuniyetinden mutlu olduğunu belirtirken, kadınların erkeklere göre, 
evlilerin bekârlara göre, 65 ve üzeri yaş grubunda olan bireylerin diğer yaş grubundaki bireylere göre ve 
bir okuldan mezun olmayan bireylerin diğer bireylere göre daha mutlu olduğu belirlenmiştir. İşsizlik oranı 
%10,3 olarak belirlenirken, işsizlik oranı erkeklerde %8,5, kadınlarda ise %13,8 olarak gerçekleşmiştir. 
Yaşam endeksinde en yüksek endeks değeri 0,6745 ile Isparta ilinde belirlenmiştir. Sosyo-Ekonomik 
Gelişmişlik Endeksi hesaplamasına göre; Türkiye’de 6 gelişmişlik kademesi belirlenmiş birinci kademede 
9, ikinci kademede 15, üçüncü kademede 13, dördüncü ve beşinci kademede 14 ve altıncı kademede ise 16 
il yer almıştır. Sonuç olarak Türkiye’de kırsal ve bölgesel kalkınma konusunda daha etkili politikaların 
oluşturulması için bölgesel koşulların ve önceliklerin dikkate alınarak merkez ve yereldeki birimlerin 
koordineli bir şekilde hareket etmeleri gerekmektedir.  
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REGIONAL AND RURAL DEVELOPMENT IN TURKEY 

Abstract 

This research was carried out in order to reveal the current situation of rural development policies 
implemented in Turkey after 2000. In the study, criteria covering rural development policies, migration, 
poverty, income distribution, Gross Domestic Product (GDP) shares per capita, labor force data, Socio-
Economic Development Index, life index in provinces and life satisfaction were determined. The primary 
data of the study was obtained from the TUIK 2021 reports. GDP increased by 11.4% in 2021 compared 
to the previous year and reached 86 thousand 144 ₺. While the population growth rate was determined as 
1.27%, the rate of those living in provincial and district centers was 93.2%, and the rate of those living in 
towns and villages was 6.8%. While the annual average equivalent household disposable income in 
Turkey was 37 thousand 400 ₺ in 2021, the relative poverty rate was 14.4% and the Gini coefficient was 

0.401. While 49.3% of Turkey stated that they were happy with their life satisfaction, it was determined
that women were happier than men, married people were happier than singles, individuals aged 65 and
over were happier than individuals in other age groups, and individuals who did not graduate from a
school were happier than other individuals. While the unemployment rate was determined as 10.3%, the
unemployment rate was 8.5% for men and 13.8% for women. The highest index value in the life index
was determined in Isparta province with 0.6745. According to the calculation of the Socio-Economic
Development Index; In Turkey, 6 development levels were determined, with 9 provinces at the first level,
15 provinces at the second level, 13 provinces at the third level, 14 provinces at the fourth and fifth levels,
and 16 provinces at the sixth level. As a result, in order to create more effective policies on rural and
regional development in Turkey, the central and local units should act in a coordinated manner, taking into
account regional conditions and priorities.

Keywords: Türkiye, rural development policies, Gini coefficient, Socio-Economic Development Index,
regional conditions
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Bu araştırma Türkiye’de 2000 yılı sonrasında uygulanan kırsal kalkınma politikalarının mevcut durumunu 
ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada kırsal kalkınma politikaları göç, yoksulluk, gelir dağılımı,
kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) payları, işgücü verileri, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik
Endeksi, illerde yaşam endeksi ve yaşam memnuniyetini kapsayan ölçütler belirlenmiştir. Çalışmanın
birincil verileri TÜİK 2021 raporlarından elde edilmiştir. GSYH, 2021 yılında bir önceki yıla göre %11,4
artarak 86 bin 144 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Nüfus artış hızı %1,27 olarak belirlenirken, il ve ilçe 
merkezlerinde yaşayanların oranı, %93,2, belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %6,8 olarak
gerçekleşmiştir. Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2021 yılında
37 bin 400 ₺ iken, Göreli yoksulluk oranı %14,4 ve Gini katsayısı ise 0,401 olarak hesaplanmıştır.
Türkiye'nin %49,3'ü yaşam memnuniyetinden mutlu olduğunu belirtirken, kadınların erkeklere göre,
evlilerin bekârlara göre, 65 ve üzeri yaş grubunda olan bireylerin diğer yaş grubundaki bireylere göre ve
bir okuldan mezun olmayan bireylerin diğer bireylere göre daha mutlu olduğu belirlenmiştir. İşsizlik oranı
%10,3 olarak belirlenirken, işsizlik oranı erkeklerde %8,5, kadınlarda ise %13,8 olarak gerçekleşmiştir.
Yaşam endeksinde en yüksek endeks değeri 0,6745 ile Isparta ilinde belirlenmiştir. Sosyo-Ekonomik
Gelişmişlik Endeksi hesaplamasına göre; Türkiye’de 6 gelişmişlik kademesi belirlenmiş birinci kademede
9, ikinci kademede 15, üçüncü kademede 13, dördüncü ve beşinci kademede 14 ve altıncı kademede ise 16
il yer almıştır. Sonuç olarak Türkiye’de kırsal ve bölgesel kalkınma konusunda daha etkili politikaların
oluşturulması için bölgesel koşulların ve önceliklerin dikkate alınarak merkez ve yereldeki birimlerin
koordineli bir şekilde hareket etmeleri gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler: Türkiye, kırsal kalkınma politikaları, Gini katsayısı, Sosyo-ekonomik
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REGIONAL AND RURAL DEVELOPMENT IN TURKEY

Abstract

This research was carried out in order to reveal the current situation of rural development policies
implemented in Turkey after 2000. In the study, criteria covering rural development policies, migration,
poverty, income distribution, Gross Domestic Product (GDP) shares per capita, labor force data, Socio-
Economic Development Index, life index in provinces and life satisfaction were determined. The primary
data of the study was obtained from the TUIK 2021 reports. GDP increased by 11.4% in 2021 compared
to the previous year and reached 86 thousand 144 ₺. While the population growth rate was determined as
1.27%, the rate of those living in provincial and district centers was 93.2%, and the rate of those living in
towns and villages was 6.8%. While the annual average equivalent household disposable income in
Turkey was 37 thousand 400 ₺ in 2021, the relative poverty rate was 14.4% and the Gini coefficient was

0.401. While 49.3% of Turkey stated that they were happy with their life satisfaction, it was determined 
that women were happier than men, married people were happier than singles, individuals aged 65 and 
over were happier than individuals in other age groups, and individuals who did not graduate from a 
school were happier than other individuals. While the unemployment rate was determined as 10.3%, the 
unemployment rate was 8.5% for men and 13.8% for women. The highest index value in the life index 
was determined in Isparta province with 0.6745. According to the calculation of the Socio-Economic 
Development Index; In Turkey, 6 development levels were determined, with 9 provinces at the first level, 
15 provinces at the second level, 13 provinces at the third level, 14 provinces at the fourth and fifth levels, 
and 16 provinces at the sixth level. As a result, in order to create more effective policies on rural and 
regional development in Turkey, the central and local units should act in a coordinated manner, taking into 
account regional conditions and priorities. 

Keywords: Türkiye, rural development policies, Gini coefficient, Socio-Economic Development Index, 
regional conditions 
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Özet 

Arıcılık faaliyeti insanlık tarihinde çok eski çağlara dayanmaktadır. Türkiye'nin coğrafi konumu ve zengin 
bitki çeşitliliği bu faaliyet alanı için avantaj sağlamaktadır. Türkiye florası şu anda 10.460 tür, 2.066 alttür 
ve 888 varyete olmak üzere toplam 13.414 taksona sahiptir. Son verilere göre Türkiye'de bugüne kadar 
toplam 4.319 endemik tespit edilmiş olup, endemizm oranı %32'dir.  Arıcılık,  ülkemizin birçok ilinde 
yaygın olarak yapılan tarımsal faaliyetlerdendir. Bu illerden birisi de Bitlis ilidir. Bitlis balı bu yıl 
Londra’da düzenlenen Uluslararası Bal Ödülleri Yarışması’nda “Altın Kalite Ödülü”ne layık görülmüştür. 
Bu çalışmanın amacı Bitlis balının kalitesini bilimsel verilerle kanıtlamaktır. Bu amaçla çalışma, 2022 
yılının Mart-Ağustos tarihlerinde Hizan ilçesinin Kolludere vadisinde gerçekleştirilmiştir. Bu alan yerel 
arıcılığın yoğun yapıldığı ve izole bir bölgedir.  Saha çalışmalarında yapılan gözlemler sonucunda arıların 
ziyaret ettiği bitkiler toplanmıştır.  Toplanan örnekler herbaryum tekniğine göre hazırlanmış, teşhis 
edilmiş ve Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde saklanmıştır.  Araştırma 
alanında toplam 249 bitki örneği toplanmıştır. Bu örneklerden 19 familyaya ait 156 arı bitkisi tespit 
edilmiştir. Bunlardan 23’ü endemiktir. 

Anahtar Kelimeler: Bal bitkileri, Flora, Bitlis, Hizan 

IMPORTANT HONEY PLANTS OF KOLLUDERE VALLEY (HIZAN/BITLIS) 

Abstract 

Apiculture dates back to ancient times in human history. Turkey's geographical location and rich plant 
diversity provide an advantage for this field of activity. The flora of Turkey currently has a total of 13.414 
taxa, including 10,460 species, 2,066 subspecies and 888 varieties. According to the latest data, a total of 
4,319 endemics have been identified in Turkey to date, and the endemism rate is 32%. Apiculture is one of 
the most common agricultural activities in our country. One of these provinces is the province of Bitlis. 
Bitlis honey was awarded the "Golden Quality Award" at the International Honey Awards Competition 
held in London this year (2022). The aim of this study is to prove the quality of Bitlis honey with 
scientific data. For this purpose, the study was carried out in the Kolludere valley of Hizan district 
between March-August 2022. This area is an isolated area where local apiculture is intense. As a result of 
the observations made in the field studies, the plants visited by the bees were collected. The collected 
samples were prepared according to the herbarium technique, identified and stored in the Biology 
Department of the Faculty of Arts and Sciences of Bitlis Eren University. As a result of the study, 249 
plant samples were collected. 156 bee plants belonging to 19 families were identified from these samples. 
23 of them are endemic. 

Keywords: Honey plants, Flora, Bitlis, Hizan. 

MERİÇ NEHRİ AKIŞ YÜKSEKLİĞİNİN İNCELENMESİ

Kürşat ŞEKERCİ1* M. Cihat Tuna2

1Bingöl Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bingöl, Türkiye
1Bingöl Üniversitesi, Enerji, Çevre ve Doğal Afet Çalışmaları Uyg. ve Araş. Merkezi, Bingöl, Türkiye

2Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Elazığ, Türkiye
*kursatsekerci2323@gmail.com

Özet

Meriç Nehri, Yunanistan ile Türkiye sınırının bir parçasını oluşturan, Bulgaristan'dan kaynaklanan,
Türkiye'ye giren ve Edirne'de Ege Denizi'ne dökülen bir nehirdir. 480 km uzunluğunda bir yatakta akan
Meriç, Balkanların en büyük nehirlerinden biridir. Başlıca kolları Ergene, Arda ve Tunca'dır. Edirne'deki
ünlü Meriç Köprüsü'nün altından akar ve Batı Trakya'ya ulaşır. 480 km uzunluğunda bir yatakta akan
Meriç, Balkanların en büyük nehirlerinden biridir. Edirne'deki ünlü Meriç Köprüsü'nün altından akar ve
Batı Trakya'ya ulaşır. Türkiye'deki yolculuğu Ege Denizi'ne dökülerek sona ermektedir. Bu çalışmada,
Elektrik İşleri ve Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 2006 ve 2011 yıllarında Meriç Nehri Meriç
Köprüsü mevkiinde akış yüksekliği ölçümleri yapılmıştır. İlgili kamu kurumunca 2006 ve 2011 yıllarında
okunan aylık ortalama akış yükseklikleri dikkate alınarak nehrin 5 yıldaki akış değişimi incelenmiştir.
Sonuç olarak, nehrin ortalama akış yüksekliğinin 5 yıllık aralıklarla önemli ölçüde azaldığı gözlenmiştir.
Su seviyesinin düşmesinde kuraklık ve tarımsal sulamanın da etkili olduğu söylenebilir. Tarımsal
sulamada su kıtlığı yaşanmaması havza özelinde bir hidro-ekonomik model çalışması yapılmasının faydalı
olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Su, Akış Yüksekliği, Meriç Nehri

INVESTIGATION OF THE FLOW HEIGHT OF THE MERIÇ RIVER

Abstract

The Meriç River is a river that forms part of the Greek-Turkish border, originates in Bulgaria, enters
Turkey and empties into the Aegean Sea at Edirne. Flowing in a 480 km long bed, the Meriç is one of the
largest rivers in the Balkans. Its main tributaries are Ergene, Arda and Tunca. It flows under the famous 
Meriç Bridge in Edirne and reaches Western Thrace. Flowing in a 480 km long bed, the Meriç is one of
the largest rivers in the Balkans. It flows under the famous Meriç Bridge in Edirne and reaches Western
Thrace. Its journey in Turkey ends by pouring into the Aegean Sea. In this study, flow height
measurements were made by the General Directorate of Electrical Works and Survey Administration in
the Meriç River Meriç Bridge location in 2006 and 2011. Considering the monthly average flow heights
read by the relevant public institution in 2006 and 2011, the flow change of the river in 5 years was
examined. As a result, it was observed that the mean flow height of the river decreased significantly at 5-
year intervals. It can be said that drought and agricultural irrigation are also effective in decreasing the
water level. It is thought that it would be beneficial to conduct a hydro-economic model study specific to
the basin so that there is no water shortage in agricultural irrigation.

Keywords: Water, Flow Height, Meriç River
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Özet

Arıcılık faaliyeti insanlık tarihinde çok eski çağlara dayanmaktadır. Türkiye'nin coğrafi konumu ve zengin 
bitki çeşitliliği bu faaliyet alanı için avantaj sağlamaktadır. Türkiye florası şu anda 10.460 tür, 2.066 alttür
ve 888 varyete olmak üzere toplam 13.414 taksona sahiptir. Son verilere göre Türkiye'de bugüne kadar
toplam 4.319 endemik tespit edilmiş olup, endemizm oranı %32'dir. Arıcılık, ülkemizin birçok ilinde
yaygın olarak yapılan tarımsal faaliyetlerdendir. Bu illerden birisi de Bitlis ilidir. Bitlis balı bu yıl
Londra’da düzenlenen Uluslararası Bal Ödülleri Yarışması’nda “Altın Kalite Ödülü”ne layık görülmüştür.
Bu çalışmanın amacı Bitlis balının kalitesini bilimsel verilerle kanıtlamaktır. Bu amaçla çalışma, 2022
yılının Mart-Ağustos tarihlerinde Hizan ilçesinin Kolludere vadisinde gerçekleştirilmiştir. Bu alan yerel
arıcılığın yoğun yapıldığı ve izole bir bölgedir. Saha çalışmalarında yapılan gözlemler sonucunda arıların
ziyaret ettiği bitkiler toplanmıştır. Toplanan örnekler herbaryum tekniğine göre hazırlanmış, teşhis
edilmiş ve Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde saklanmıştır. Araştırma 
alanında toplam 249 bitki örneği toplanmıştır. Bu örneklerden 19 familyaya ait 156 arı bitkisi tespit 
edilmiştir. Bunlardan 23’ü endemiktir.

Anahtar Kelimeler: Bal bitkileri, Flora, Bitlis, Hizan

IMPORTANT HONEY PLANTS OF KOLLUDERE VALLEY (HIZAN/BITLIS)

Abstract

Apiculture dates back to ancient times in human history. Turkey's geographical location and rich plant
diversity provide an advantage for this field of activity. The flora of Turkey currently has a total of 13.414
taxa, including 10,460 species, 2,066 subspecies and 888 varieties. According to the latest data, a total of
4,319 endemics have been identified in Turkey to date, and the endemism rate is 32%. Apiculture is one of
the most common agricultural activities in our country. One of these provinces is the province of Bitlis.
Bitlis honey was awarded the "Golden Quality Award" at the International Honey Awards Competition
held in London this year (2022). The aim of this study is to prove the quality of Bitlis honey with
scientific data. For this purpose, the study was carried out in the Kolludere valley of Hizan district
between March-August 2022. This area is an isolated area where local apiculture is intense. As a result of
the observations made in the field studies, the plants visited by the bees were collected. The collected
samples were prepared according to the herbarium technique, identified and stored in the Biology 
Department of the Faculty of Arts and Sciences of Bitlis Eren University. As a result of the study, 249
plant samples were collected. 156 bee plants belonging to 19 families were identified from these samples.
23 of them are endemic.

Keywords: Honey plants, Flora, Bitlis, Hizan.
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Özet

Meriç Nehri, Yunanistan ile Türkiye sınırının bir parçasını oluşturan, Bulgaristan'dan kaynaklanan,
Türkiye'ye giren ve Edirne'de Ege Denizi'ne dökülen bir nehirdir. 480 km uzunluğunda bir yatakta akan
Meriç, Balkanların en büyük nehirlerinden biridir. Başlıca kolları Ergene, Arda ve Tunca'dır. Edirne'deki
ünlü Meriç Köprüsü'nün altından akar ve Batı Trakya'ya ulaşır. 480 km uzunluğunda bir yatakta akan
Meriç, Balkanların en büyük nehirlerinden biridir. Edirne'deki ünlü Meriç Köprüsü'nün altından akar ve
Batı Trakya'ya ulaşır. Türkiye'deki yolculuğu Ege Denizi'ne dökülerek sona ermektedir. Bu çalışmada,
Elektrik İşleri ve Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 2006 ve 2011 yıllarında Meriç Nehri Meriç
Köprüsü mevkiinde akış yüksekliği ölçümleri yapılmıştır. İlgili kamu kurumunca 2006 ve 2011 yıllarında
okunan aylık ortalama akış yükseklikleri dikkate alınarak nehrin 5 yıldaki akış değişimi incelenmiştir.
Sonuç olarak, nehrin ortalama akış yüksekliğinin 5 yıllık aralıklarla önemli ölçüde azaldığı gözlenmiştir.
Su seviyesinin düşmesinde kuraklık ve tarımsal sulamanın da etkili olduğu söylenebilir. Tarımsal
sulamada su kıtlığı yaşanmaması havza özelinde bir hidro-ekonomik model çalışması yapılmasının faydalı
olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Su, Akış Yüksekliği, Meriç Nehri

INVESTIGATION OF THE FLOW HEIGHT OF THE MERIÇ RIVER

Abstract

The Meriç River is a river that forms part of the Greek-Turkish border, originates in Bulgaria, enters
Turkey and empties into the Aegean Sea at Edirne. Flowing in a 480 km long bed, the Meriç is one of the
largest rivers in the Balkans. Its main tributaries are Ergene, Arda and Tunca. It flows under the famous 
Meriç Bridge in Edirne and reaches Western Thrace. Flowing in a 480 km long bed, the Meriç is one of
the largest rivers in the Balkans. It flows under the famous Meriç Bridge in Edirne and reaches Western
Thrace. Its journey in Turkey ends by pouring into the Aegean Sea. In this study, flow height
measurements were made by the General Directorate of Electrical Works and Survey Administration in
the Meriç River Meriç Bridge location in 2006 and 2011. Considering the monthly average flow heights
read by the relevant public institution in 2006 and 2011, the flow change of the river in 5 years was
examined. As a result, it was observed that the mean flow height of the river decreased significantly at 5-
year intervals. It can be said that drought and agricultural irrigation are also effective in decreasing the
water level. It is thought that it would be beneficial to conduct a hydro-economic model study specific to
the basin so that there is no water shortage in agricultural irrigation.

Keywords: Water, Flow Height, Meriç River
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Özet

Arıcılık faaliyeti insanlık tarihinde çok eski çağlara dayanmaktadır. Türkiye'nin coğrafi konumu ve zengin 
bitki çeşitliliği bu faaliyet alanı için avantaj sağlamaktadır. Türkiye florası şu anda 10.460 tür, 2.066 alttür
ve 888 varyete olmak üzere toplam 13.414 taksona sahiptir. Son verilere göre Türkiye'de bugüne kadar
toplam 4.319 endemik tespit edilmiş olup, endemizm oranı %32'dir. Arıcılık, ülkemizin birçok ilinde
yaygın olarak yapılan tarımsal faaliyetlerdendir. Bu illerden birisi de Bitlis ilidir. Bitlis balı bu yıl
Londra’da düzenlenen Uluslararası Bal Ödülleri Yarışması’nda “Altın Kalite Ödülü”ne layık görülmüştür.
Bu çalışmanın amacı Bitlis balının kalitesini bilimsel verilerle kanıtlamaktır. Bu amaçla çalışma, 2022
yılının Mart-Ağustos tarihlerinde Hizan ilçesinin Kolludere vadisinde gerçekleştirilmiştir. Bu alan yerel
arıcılığın yoğun yapıldığı ve izole bir bölgedir. Saha çalışmalarında yapılan gözlemler sonucunda arıların
ziyaret ettiği bitkiler toplanmıştır. Toplanan örnekler herbaryum tekniğine göre hazırlanmış, teşhis
edilmiş ve Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde saklanmıştır. Araştırma
alanında toplam 249 bitki örneği toplanmıştır. Bu örneklerden 19 familyaya ait 156 arı bitkisi tespit
edilmiştir. Bunlardan 23’ü endemiktir.

Anahtar Kelimeler: Bal bitkileri, Flora, Bitlis, Hizan

IMPORTANT HONEY PLANTS OF KOLLUDERE VALLEY (HIZAN/BITLIS)

Abstract

Apiculture dates back to ancient times in human history. Turkey's geographical location and rich plant
diversity provide an advantage for this field of activity. The flora of Turkey currently has a total of 13.414
taxa, including 10,460 species, 2,066 subspecies and 888 varieties. According to the latest data, a total of
4,319 endemics have been identified in Turkey to date, and the endemism rate is 32%. Apiculture is one of
the most common agricultural activities in our country. One of these provinces is the province of Bitlis.
Bitlis honey was awarded the "Golden Quality Award" at the International Honey Awards Competition
held in London this year (2022). The aim of this study is to prove the quality of Bitlis honey with
scientific data. For this purpose, the study was carried out in the Kolludere valley of Hizan district
between March-August 2022. This area is an isolated area where local apiculture is intense. As a result of
the observations made in the field studies, the plants visited by the bees were collected. The collected
samples were prepared according to the herbarium technique, identified and stored in the Biology
Department of the Faculty of Arts and Sciences of Bitlis Eren University. As a result of the study, 249
plant samples were collected. 156 bee plants belonging to 19 families were identified from these samples.
23 of them are endemic.

Keywords: Honey plants, Flora, Bitlis, Hizan.
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Özet 

Meriç Nehri, Yunanistan ile Türkiye sınırının bir parçasını oluşturan, Bulgaristan'dan kaynaklanan, 
Türkiye'ye giren ve Edirne'de Ege Denizi'ne dökülen bir nehirdir. 480 km uzunluğunda bir yatakta akan 
Meriç, Balkanların en büyük nehirlerinden biridir. Başlıca kolları Ergene, Arda ve Tunca'dır. Edirne'deki 
ünlü Meriç Köprüsü'nün altından akar ve Batı Trakya'ya ulaşır. 480 km uzunluğunda bir yatakta akan 
Meriç, Balkanların en büyük nehirlerinden biridir. Edirne'deki ünlü Meriç Köprüsü'nün altından akar ve 
Batı Trakya'ya ulaşır. Türkiye'deki yolculuğu Ege Denizi'ne dökülerek sona ermektedir. Bu çalışmada, 
Elektrik İşleri ve Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 2006 ve 2011 yıllarında Meriç Nehri Meriç 
Köprüsü mevkiinde akış yüksekliği ölçümleri yapılmıştır. İlgili kamu kurumunca 2006 ve 2011 yıllarında 
okunan aylık ortalama akış yükseklikleri dikkate alınarak nehrin 5 yıldaki akış değişimi incelenmiştir. 
Sonuç olarak, nehrin ortalama akış yüksekliğinin 5 yıllık aralıklarla önemli ölçüde azaldığı gözlenmiştir. 
Su seviyesinin düşmesinde kuraklık ve tarımsal sulamanın da etkili olduğu söylenebilir. Tarımsal 
sulamada su kıtlığı yaşanmaması havza özelinde bir hidro-ekonomik model çalışması yapılmasının faydalı 
olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Su, Akış Yüksekliği, Meriç Nehri 

INVESTIGATION OF THE FLOW HEIGHT OF THE MERIÇ RIVER 

Abstract 

The Meriç River is a river that forms part of the Greek-Turkish border, originates in Bulgaria, enters 
Turkey and empties into the Aegean Sea at Edirne. Flowing in a 480 km long bed, the Meriç is one of the 
largest rivers in the Balkans. Its main tributaries are Ergene, Arda and Tunca. It flows under the famous 
Meriç Bridge in Edirne and reaches Western Thrace. Flowing in a 480 km long bed, the Meriç is one of 
the largest rivers in the Balkans. It flows under the famous Meriç Bridge in Edirne and reaches Western 
Thrace. Its journey in Turkey ends by pouring into the Aegean Sea. In this study, flow height 
measurements were made by the General Directorate of Electrical Works and Survey Administration in 
the Meriç River Meriç Bridge location in 2006 and 2011. Considering the monthly average flow heights 
read by the relevant public institution in 2006 and 2011, the flow change of the river in 5 years was 
examined. As a result, it was observed that the mean flow height of the river decreased significantly at 5-
year intervals. It can be said that drought and agricultural irrigation are also effective in decreasing the 
water level. It is thought that it would be beneficial to conduct a hydro-economic model study specific to 
the basin so that there is no water shortage in agricultural irrigation. 

Keywords: Water, Flow Height, Meriç River 
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Özet 

Seyhan Nehri, Türkiye'nin Akdeniz'e akan nehirlerinden biridir. Uzunluğu 560 km'dir. Havza alanı 20.600 
km2'dir. Adana'nın Seyhan ve Yüreğir yerleşimlerinin sınırlarını çizerek Çukurova'nın en batısındaki 
Adana-Mersin sınırındaki Deli Burnu'nda Akdeniz'e dökülür. İki önemli dalı vardır. Ve nehirde birkaç 
hidroelektrik santrali var. Çukurova'da tarımsal sulama için de büyük önem taşımaktadır. Pamuk üretimi 
en çok su yoğun tarımsal faaliyetlerden biridir. Bu nedenle Seyhan nehri pamuk üretiminde önemli bir 
role sahiptir. Ayrıca nehirde çeşitli su sporları da yapılmaktadır. Elektrik İşleri ve Etüt İdaresi Genel 
Müdürlüğü tarafından 1996 ve 2005 su yıllarında Adana-Kozan yolundan sonra Aladağ (Karsantı) 
yolunun Seyhan Nehri üzerindeki Üçtepe Köprüsü'nün altından geçen akış ölçümleri yapılmıştır. Bu 
çalışmada, 1996 ve 2005 yıllarında ilgili kamu kurumunca okunan aylık ortalama akımlar dikkate alınarak 
nehrin 10 yıldaki akış değişimi incelenmiştir. Sonuç olarak, nehrin 10 yıllık aralıklarla taşıdığı ortalama 
akışın önemli ölçüde azaldığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ortalama Akış, Seyhan Nehri, Su 

INVESTIGATION OF THE FLOW AVERAGE OF THE SEYHAN RIVER 

Abstract 

The Seyhan River is one of Turkey's rivers flowing into the Mediterranean. Its length is 560 km. The basin 
area is 20,600 km². It draws the borders of Adana's Seyhan and Yüreğir settlements and pours into the 
Mediterranean at Deli Burnu on the Adana-Mersin border, in the westernmost part of Çukurova. It has two 
important branches. And there are several hydroelectric power stations on the river. It is also of great 
importance for agricultural irrigation in Çukurova. Cotton production is one of the most water-intensive 
agricultural operations. For this reason, the Seyhan river has an important role in cotton production. In 
addition, various water sports are also carried out in the river. By the General Directorate of Electrical 
Works and Survey Administration, flow measurements were made in the passing under the Üçtepe bridge 
on the Seyhan River of the Aladağ (Karsanti) road after the Adana-Kozan road in the 1996 and 2005 water 
years. In this study, the flow change of the river in 10 years was examined by considering the montly 
average flows read by the relevant public institution in 1996 and 2005. As a result, it was observed that the 
average flow carried by the river at 10-year intervals decreased significantly. 

Keywords: Water, Average Flow, Seyhan River 
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Özet

Arıcılık doğayla iç içe yaşayan halkın hem ekonomik olarak gelişmesi hem de hayatını kendi başına
sürdürebilmesi için gerekli tüm şartların bir arada bulunduğu eşsiz bir tarımsal yapıdır. Kendine yeterliliği,
küçük bir sermaye ile yapılabilirliği, daha az işgücü istemesi, tarla sahibi olmaya gerek duyulmaması,
ürünlerin kolayca saklanabilmesi, çeşitli arı ürünlerinin üretilebilmesi ve değer kazanması, kısa sürede
maliyetlerin kâra dönüştüğü gelişen ve sürekliliği olan bir iş koludur. Ülkemizde ekonomik kalkınma için 
birçok ailenin tek geçim kaynağı olarak tercih ettiği arıcılığa yönelmesi nedeniyle alternatif iş ve gelir
kaynağı olarak ön plana çıkmaktadır. Arıcılık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok hızlı gelişen bir
sektördür. Geçmişten günümüze bakıldığında arıcılık hobi faaliyeti olmaktan çıkıp ekonomik olarak ciddi
gelir getiren bir yaşam biçimi olarak görülmektedir. Arıcılığa paralel gelişen yapılarla birlikte üretilen bal,
balmumu, arı zehri, arı sütü ve propolis gibi ürünlerin sağlık etkilerinin sürekli araştırılmasıyla ekonomik
ve sosyal kalkınmada büyük etkileri olduğu görülmektedir. Özellikle arıların bitkisel üretimdeki ürünleri
%33 oranındaki tozlaştırmayı artırıcı özelliğinin olması kayda değer bir verim artışı yanında üreticilere
ekonomik gelir artışı da sağlamaktadır. Arıcılık, aynı zamanda biyoçeşitlilik, ekosistem, sürdürülebilir
tarım ve insan sağlığı ile sağlıklı beslenme konusunda önem kazanan tarımsal bir faaliyettir. Arıcılığın
sektör olarak gelişmesi ve sürekliliği için arıcılık yapılacak bölgelerde; uygun iklim ve topografik yapının
uygunluğuna, istihdam oluşturma kapasitesine bakılması, kovan sayısı fazla olan ticari işletmelerin
sayısının artırılması, arıcılığın teşvik edilmesi, örgütlenme ve kooperatifler yoluyla eğitim ve yayım
çalışmalarının artırılmasıyla arı ürünlerinin üretimi ve kovan başına verimi artırarak sosyo-ekonomik
bölgelerde kalkınmayı hızlandıracağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Arıcılık, Kalkınma, Ekonomi

EFFECTS OF BEEKEEPING ON DEVELOPMENT

Abstract

Beekeeping is a unique agricultural structure in which all the necessary conditions are combined for the
people living together with nature to develop economically and to sustain their life on their own.
Beekeeping is a developing and continuous business line with its self-sufficiency, feasibility with a small
capital, less labor demand, no need to own a field, easy storage of products, production and appreciation
of various bee products, costs turn into profit in a short time. It comes to the forefront as an alternative job
and income source, as many families in our country turn to beekeeping, which is the only source of
livelihood for economic development. Beekeeping is a rapidly developing sector in our country as well as
all over the world. From the past to the present, beekeeping is seen as a way of life that brings serious
income from being a hobby activity. It is seen that the health effects of products such as honey, beeswax,
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Özet 

Seyhan Nehri, Türkiye'nin Akdeniz'e akan nehirlerinden biridir. Uzunluğu 560 km'dir. Havza alanı 20.600 
km2'dir. Adana'nın Seyhan ve Yüreğir yerleşimlerinin sınırlarını çizerek Çukurova'nın en batısındaki 
Adana-Mersin sınırındaki Deli Burnu'nda Akdeniz'e dökülür. İki önemli dalı vardır. Ve nehirde birkaç 
hidroelektrik santrali var. Çukurova'da tarımsal sulama için de büyük önem taşımaktadır. Pamuk üretimi 
en çok su yoğun tarımsal faaliyetlerden biridir. Bu nedenle Seyhan nehri pamuk üretiminde önemli bir 
role sahiptir. Ayrıca nehirde çeşitli su sporları da yapılmaktadır. Elektrik İşleri ve Etüt İdaresi Genel 
Müdürlüğü tarafından 1996 ve 2005 su yıllarında Adana-Kozan yolundan sonra Aladağ (Karsantı) 
yolunun Seyhan Nehri üzerindeki Üçtepe Köprüsü'nün altından geçen akış ölçümleri yapılmıştır. Bu 
çalışmada, 1996 ve 2005 yıllarında ilgili kamu kurumunca okunan aylık ortalama akımlar dikkate alınarak 
nehrin 10 yıldaki akış değişimi incelenmiştir. Sonuç olarak, nehrin 10 yıllık aralıklarla taşıdığı ortalama 
akışın önemli ölçüde azaldığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ortalama Akış, Seyhan Nehri, Su 
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agricultural operations. For this reason, the Seyhan river has an important role in cotton production. In 
addition, various water sports are also carried out in the river. By the General Directorate of Electrical 
Works and Survey Administration, flow measurements were made in the passing under the Üçtepe bridge 
on the Seyhan River of the Aladağ (Karsanti) road after the Adana-Kozan road in the 1996 and 2005 water 
years. In this study, the flow change of the river in 10 years was examined by considering the montly 
average flows read by the relevant public institution in 1996 and 2005. As a result, it was observed that the 
average flow carried by the river at 10-year intervals decreased significantly. 

Keywords: Water, Average Flow, Seyhan River 

ARICILIĞIN KALKINMAYA ETKİLERİ

Mahmut ÇAKAN¹*   Nusret ÖZBAY²   Mehmet Fatih BÜKÜN3

¹ Bingöl Üniversitesi, Pilot üniversite Koordinasyon Merkez Birimi (PİKOM), Türkiye.
² Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkilerşi Bölmü, Bingöl, Türkiye

3 Bingöl Üniversitesi/ Fen Edebiyat Fakültesi / Psikoloji
*mahmutcakan@bingol.edu.tr

Özet

Arıcılık doğayla iç içe yaşayan halkın hem ekonomik olarak gelişmesi hem de hayatını kendi başına
sürdürebilmesi için gerekli tüm şartların bir arada bulunduğu eşsiz bir tarımsal yapıdır. Kendine yeterliliği,
küçük bir sermaye ile yapılabilirliği, daha az işgücü istemesi, tarla sahibi olmaya gerek duyulmaması,
ürünlerin kolayca saklanabilmesi, çeşitli arı ürünlerinin üretilebilmesi ve değer kazanması, kısa sürede
maliyetlerin kâra dönüştüğü gelişen ve sürekliliği olan bir iş koludur. Ülkemizde ekonomik kalkınma için 
birçok ailenin tek geçim kaynağı olarak tercih ettiği arıcılığa yönelmesi nedeniyle alternatif iş ve gelir
kaynağı olarak ön plana çıkmaktadır. Arıcılık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok hızlı gelişen bir
sektördür. Geçmişten günümüze bakıldığında arıcılık hobi faaliyeti olmaktan çıkıp ekonomik olarak ciddi
gelir getiren bir yaşam biçimi olarak görülmektedir. Arıcılığa paralel gelişen yapılarla birlikte üretilen bal,
balmumu, arı zehri, arı sütü ve propolis gibi ürünlerin sağlık etkilerinin sürekli araştırılmasıyla ekonomik
ve sosyal kalkınmada büyük etkileri olduğu görülmektedir. Özellikle arıların bitkisel üretimdeki ürünleri
%33 oranındaki tozlaştırmayı artırıcı özelliğinin olması kayda değer bir verim artışı yanında üreticilere
ekonomik gelir artışı da sağlamaktadır. Arıcılık, aynı zamanda biyoçeşitlilik, ekosistem, sürdürülebilir
tarım ve insan sağlığı ile sağlıklı beslenme konusunda önem kazanan tarımsal bir faaliyettir. Arıcılığın
sektör olarak gelişmesi ve sürekliliği için arıcılık yapılacak bölgelerde; uygun iklim ve topografik yapının
uygunluğuna, istihdam oluşturma kapasitesine bakılması, kovan sayısı fazla olan ticari işletmelerin
sayısının artırılması, arıcılığın teşvik edilmesi, örgütlenme ve kooperatifler yoluyla eğitim ve yayım
çalışmalarının artırılmasıyla arı ürünlerinin üretimi ve kovan başına verimi artırarak sosyo-ekonomik
bölgelerde kalkınmayı hızlandıracağı öngörülmektedir.
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EFFECTS OF BEEKEEPING ON DEVELOPMENT

Abstract

Beekeeping is a unique agricultural structure in which all the necessary conditions are combined for the
people living together with nature to develop economically and to sustain their life on their own.
Beekeeping is a developing and continuous business line with its self-sufficiency, feasibility with a small
capital, less labor demand, no need to own a field, easy storage of products, production and appreciation
of various bee products, costs turn into profit in a short time. It comes to the forefront as an alternative job
and income source, as many families in our country turn to beekeeping, which is the only source of
livelihood for economic development. Beekeeping is a rapidly developing sector in our country as well as
all over the world. From the past to the present, beekeeping is seen as a way of life that brings serious
income from being a hobby activity. It is seen that the health effects of products such as honey, beeswax,
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Özet

Seyhan Nehri, Türkiye'nin Akdeniz'e akan nehirlerinden biridir. Uzunluğu 560 km'dir. Havza alanı 20.600
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en çok su yoğun tarımsal faaliyetlerden biridir. Bu nedenle Seyhan nehri pamuk üretiminde önemli bir
role sahiptir. Ayrıca nehirde çeşitli su sporları da yapılmaktadır. Elektrik İşleri ve Etüt İdaresi Genel
Müdürlüğü tarafından 1996 ve 2005 su yıllarında Adana-Kozan yolundan sonra Aladağ (Karsantı)
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bee venom, royal jelly and propolis produced together with the structures developed in parallel with 
beekeeping, have great effects on economic and social development. In particular, the fact that bees have a 
33% increase in pollination of the products in plant production provides a significant increase in 
productivity as well as an increase in economic income for the producers. Beekeeping is also an 
agricultural activity that gains importance in terms of biodiversity, ecosystem, sustainable agriculture, 
human health and healthy nutrition. In the regions where beekeeping will be carried out for the 
development and continuity of beekeeping as a sector; It is foreseen that the suitability of the appropriate 
climate and topographic structure, employment creation capacity, increasing the number of commercial 
enterprises with a large number of hives, encouraging beekeeping, increasing the training and extension 
activities through organization and cooperatives will increase the production of bee products and increase 
the yield per hive, thus accelerating the development in socio-economic regions. 
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Özet

Tarım sektörü, insanların ekonomik ve sosyal yaşamlarının temel taşıdır. Dünyada ve Türkiye'de tarım
faaliyetleri istihdam imkanı yaratması, ihracat ve milli gelire yaptığı katkılar ile oldukça stratejik bir
sektör konumuna gelmiştir. 2019 yılından sonra yaşanan Covid-19 salgınında küresel düzeyde tarımın
ülkeler ve dünya geneli için nedenli önemli olduğunu göstermiştir. Pandemi koşulları nedeni ile yaşanan
tarımsal ürünlerin arzındaki sıkıntı bitkisel ve hayvansal üretimin önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır.
Hayvancılık tarım sektörünün ayrılmaz bir parçasıdır. Hayvancılık faaliyetleri ulusal ve bölgesel seviyede
ekonomik ve toplumsal öneme sahip olup, ihracat gelirleri sağlamaktadır. Arıcılık sektör kırsal nüfusun
sosyoekonomik yaşam koşullarının iyileştirilmesinde payı bulunmaktadır. Bu çalışma ile arıcılık
sektörünün Kütahya’da bölgesel kalkınma üzerindeki rolü değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Arı yetiştiriciliği, Kütahya, hayvancılık, bölgesel Kalkınma, ekonomi

EVALUATION OF THE LIVESTOCK SECTOR IN TERMS OF REGIONAL DEVELOPMENT:
THE CASE OF KÜTAHYA PROVINCE

Abstract

The agricultural sector is the cornerstone of people's economic and social lives. Agricultural
activities in the world and in Turkey have become a very strategic sector with their employment
opportunities and contributions to exports and national income. The Covid-19 epidemic that took
place after 2019 showed that agriculture at the global level is important for countries and the
world in general. The shortage in the supply of agricultural products due to pandemic conditions
has once again revealed the importance of plant and animal production. Livestock is an integral
part of the agricultural sector. Livestock activities have economic and social importance at
national and regional level and provide export revenues. The beekeeping sector has a role in 
improving the socio-economic living conditions of the rural population. With this study, the role
of the beekeeping sector on regional development in Kütahya will be evaluated.
Keywords: Beekeeping, Kütahya, Livestock, Regional Development, Economy
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Özet 

Bingöl, zengin bitki potansiyelli geniş çayır-mera alanları ve yüksek yaylaları olan iklim ve doğa 
koşullarına sahiptir. Bu nedenle, Bingöl’ün en önemli geçim kaynaklarından biri başta küçükbaş olmak 
üzere hayvancılıktır. Bingöl’de hayvancılık; süt üretimi, geleneksel peynirlerin üretimi ve beslenme gibi 
pek çok alanda bölge halkına iş imkânı sağlaması nedeni ile çok önemlidir. Ülkemize ait geleneksel 
peynirlerimizden biri olan Tulum peyniri üretiminde Bingöl ilimizin önemi çok büyüktür. Çünkü Tulum 
peyniri; orijinal olarak genellikle Şavak aşireti tarafından küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu 
Bingöl, Tunceli, Elazığ, Erzincan, Erzurum illeri yaylalarında çiğ koyun sütünün ev yapımı bir peynir 
mayasıyla mayalanması ile geleneksel yöntemlerle üretilmektedir. Daha sonra, Tulum peyniri keçi 
derisinden hazırlanan tulumlara doldurulur ve mağaralarda 3 aydan 1 yıla kadar olgunlaştırılarak 
tüketilmektedir. Günümüzde ise çoğunlukla plastik ambalajlara doldurularak soğuk hava 
depolarında olgunlaştırılmaktadır. Tulum peyniri geçmişte düşük miktarlarda ve yöresel olarak 
üretilmekte iken, günümüzde ise lezzet olarak herkes tarafından beğenilmesi, çok yüksek bir besin 
değerine sahip olması, tereyağı ile aynı ya da daha yüksek fiyatlara satılması ve ihracata uygun 
bir peynir olması gibi nedenlerden dolayı çok daha yüksek miktarlarda üretilmektedir. Ekonomik olarak 
çok değerli olan Tulum peynirinin küçükbaş hayvancılığın yapıldığı Bingöl ve civarı illerinin 
ekonomisine büyük katkı sağlaması beklenmektedir. Bingöl’de SÜTAŞ grubu tarafından kurulan 
SÜTAŞ Entegre tesislerinin, Bingöl’ün hayvancılık faaliyetleri ve süt üretimi ile birlikte Tulum 
peyniri üretimine de ivme kazandırması beklenmektedir. Böylece de; çok yüksek bir ekonomik değere 
sahip olan Tulum peynirinin, bölge halkına yeni bir iş imkânı sağlaması ve bölgenin ekonomik olarak 
kalkınmasına destek olması beklenmektedir. Sonuç olarak, hem Bingöl hem de Ülkemiz kazanacaktır. 
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THE EFFECT ON REGIONAL DEVELOPMENT OF TRADITIONALLY PRODUCED 
TULUM CHEESE IN BİNGÖL 

Abstract 

Bingöl has climate and nature conditions which are wide meadow-pasture areas with rich plant potential 
and high plateaus. For this reason, one of the most important livelihood sources of Bingöl is livestock, 
especially small ruminants breeding. Livestock in Bingöl; is very important because it provides 
business opportunities to the people of the region in many fields such as milk production, production of 
traditional cheeses, and nutrition. In the production of Tulum cheese, which is one of the 
traditional cheeses belonging to our country, the importance of our Bingöl province is very great. 
Because Tulum cheese; is originally produced by the Şavak tribe with traditional methods by 
fermenting raw sheep's milk with a homemade rennet in the highlands of Bingöl, Tunceli, Elazığ, 
Erzincan, and Erzurum provinces, where small ruminants breeding are common. 

small ruminants breeding are common. Later; Tulum cheese is filled into tulums prepared from goat skin,
and consumed being matured in caves from 3 months to 1 year. Today, however, it is mostly filled in
plastic packages and matured in cold storage. While Tulum cheese was produced in low amounts and
locally in the past, today it is produced in much higher amounts due to reasons such as being liked by
everyone as a flavor, having a very high nutritional value, being sold at the same or higher prices than
butter, and being a suitable cheese for export. It is expected that Tulum cheese, which is very valuable
economically, will make a great contribution to the economy of Bingöl and its vicinity provinces, where
small ruminants breeding is carried out. SÜTAŞ Integrated facilities established by the SÜTAŞ group in
Bingöl are expected to accelerate the production of Tulum cheese along with the livestock activities and
milk production of Bingöl. Thus; Tulum cheese, which has a very high economic value, is expected to
provide a new job opportunity to the people of the region and support the economic development of the
region. As a result, both Bingöl and our country will win.
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Özet

Bingöl, zengin bitki potansiyelli geniş çayır-mera alanları ve yüksek yaylaları olan iklim ve doğa 
koşullarına sahiptir. Bu nedenle, Bingöl’ün en önemli geçim kaynaklarından biri başta küçükbaş olmak 
üzere hayvancılıktır. Bingöl’de hayvancılık; süt üretimi, geleneksel peynirlerin üretimi ve beslenme gibi 
pek çok alanda bölge halkına iş imkânı sağlaması nedeni ile çok önemlidir. Ülkemize ait geleneksel 
peynirlerimizden biri olan Tulum peyniri üretiminde Bingöl ilimizin önemi çok büyüktür. Çünkü Tulum 
peyniri; orijinal olarak genellikle Şavak aşireti tarafından küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu 
Bingöl, Tunceli, Elazığ, Erzincan, Erzurum illeri yaylalarında çiğ koyun sütünün ev yapımı bir peynir 
mayasıyla mayalanması ile geleneksel yöntemlerle üretilmektedir. Daha sonra, Tulum peyniri keçi 
derisinden hazırlanan tulumlara doldurulur ve mağaralarda 3 aydan 1 yıla kadar olgunlaştırılarak 
tüketilmektedir. Günümüzde ise çoğunlukla plastik ambalajlara doldurularak soğuk hava 
depolarında olgunlaştırılmaktadır. Tulum peyniri geçmişte düşük miktarlarda ve yöresel olarak 
üretilmekte iken, günümüzde ise lezzet olarak herkes tarafından beğenilmesi, çok yüksek bir besin 
değerine sahip olması, tereyağı ile aynı ya da daha yüksek fiyatlara satılması ve ihracata uygun 
bir peynir olması gibi nedenlerden dolayı çok daha yüksek miktarlarda üretilmektedir. Ekonomik olarak 
çok değerli olan Tulum peynirinin küçükbaş hayvancılığın yapıldığı Bingöl ve civarı illerinin 
ekonomisine büyük katkı sağlaması beklenmektedir. Bingöl’de SÜTAŞ grubu tarafından kurulan 
SÜTAŞ Entegre tesislerinin, Bingöl’ün hayvancılık faaliyetleri ve süt üretimi ile birlikte Tulum 
peyniri üretimine de ivme kazandırması beklenmektedir. Böylece de; çok yüksek bir ekonomik değere 
sahip olan Tulum peynirinin, bölge halkına yeni bir iş imkânı sağlaması ve bölgenin ekonomik olarak 
kalkınmasına destek olması beklenmektedir. Sonuç olarak, hem Bingöl hem de Ülkemiz kazanacaktır.
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Abstract

Bingöl has climate and nature conditions which are wide meadow-pasture areas with rich plant potential 
and high plateaus. For this reason, one of the most important livelihood sources of Bingöl is livestock, 
especially small ruminants breeding. Livestock in Bingöl; is very important because it provides 
business opportunities to the people of the region in many fields such as milk production, production of 
traditional cheeses, and nutrition. In the production of Tulum cheese, which is one of the 
traditional cheeses belonging to our country, the importance of our Bingöl province is very great. 
Because Tulum cheese; is originally produced by the Şavak tribe with traditional methods by 
fermenting raw sheep's milk with a homemade rennet in the highlands of Bingöl, Tunceli, Elazığ, 
Erzincan, and Erzurum provinces, where small ruminants breeding are common. 

small ruminants breeding are common. Later; Tulum cheese is filled into tulums prepared from goat skin,
and consumed being matured in caves from 3 months to 1 year. Today, however, it is mostly filled in
plastic packages and matured in cold storage. While Tulum cheese was produced in low amounts and
locally in the past, today it is produced in much higher amounts due to reasons such as being liked by
everyone as a flavor, having a very high nutritional value, being sold at the same or higher prices than
butter, and being a suitable cheese for export. It is expected that Tulum cheese, which is very valuable
economically, will make a great contribution to the economy of Bingöl and its vicinity provinces, where
small ruminants breeding is carried out. SÜTAŞ Integrated facilities established by the SÜTAŞ group in
Bingöl are expected to accelerate the production of Tulum cheese along with the livestock activities and
milk production of Bingöl. Thus; Tulum cheese, which has a very high economic value, is expected to
provide a new job opportunity to the people of the region and support the economic development of the
region. As a result, both Bingöl and our country will win.
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Özet

Bingöl, zengin bitki potansiyelli geniş çayır-mera alanları ve yüksek yaylaları olan iklim ve doğa
koşullarına sahiptir. Bu nedenle, Bingöl’ün en önemli geçim kaynaklarından biri başta küçükbaş olmak 
üzere hayvancılıktır. Bingöl’de hayvancılık; süt üretimi, geleneksel peynirlerin üretimi ve beslenme gibi
pek çok alanda bölge halkına iş imkânı sağlaması nedeni ile çok önemlidir. Ülkemize ait geleneksel
peynirlerimizden biri olan Tulum peyniri üretiminde Bingöl ilimizin önemi çok büyüktür. Çünkü Tulum
peyniri; orijinal olarak genellikle Şavak aşireti tarafından küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu Bingöl,
Tunceli, Elazığ, Erzincan, Erzurum illeri yaylalarında çiğ koyun sütünün ev yapımı bir peynir mayasıyla 
mayalanması ile geleneksel yöntemlerle üretilmektedir. Daha sonra, Tulum peyniri keçi derisinden
hazırlanan tulumlara doldurulur ve mağaralarda 3 aydan 1 yıla kadar olgunlaştırılarak tüketilmektedir.
Günümüzde ise çoğunlukla plastik ambalajlara doldurularak soğuk hava depolarında
olgunlaştırılmaktadır. Tulum peyniri geçmişte düşük miktarlarda ve yöresel olarak üretilmekte iken,
günümüzde ise lezzet olarak herkes tarafından beğenilmesi, çok yüksek bir besin değerine sahip olması,
tereyağı ile aynı ya da daha yüksek fiyatlara satılması ve ihracata uygun bir peynir olması gibi
nedenlerden dolayı çok daha yüksek miktarlarda üretilmektedir. Ekonomik olarak çok değerli olan Tulum
peynirinin küçükbaş hayvancılığın yapıldığı Bingöl ve civarı illerinin ekonomisine büyük katkı sağlaması
beklenmektedir. Bingöl’de SÜTAŞ grubu tarafından kurulan SÜTAŞ Entegre tesislerinin, Bingöl’ün
hayvancılık faaliyetleri ve süt üretimi ile birlikte Tulum peyniri üretimine de ivme kazandırması
beklenmektedir. Böylece de; çok yüksek bir ekonomik değere sahip olan Tulum peynirinin, bölge halkına
yeni bir iş imkânı sağlaması ve bölgenin ekonomik olarak kalkınmasına destek olması beklenmektedir.
Sonuç olarak, hem Bingöl hem de Ülkemiz kazanacaktır.
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THE EFFECT ON REGIONAL DEVELOPMENT OF TRADITIONALLY PRODUCED 
TULUM CHEESE IN BİNGÖL

Abstract

Bingöl has climate and nature conditions which are wide meadow-pasture areas with rich plant potential
and high plateaus. For this reason, one of the most important livelihood sources of Bingöl is livestock,
especially small ruminants breeding. Livestock in Bingöl; is very important because it provides business
opportunities to the people of the region in many fields such as milk production, production of traditional 
cheeses, and nutrition. In the production of Tulum cheese, which is one of the traditional cheeses
belonging to our country, the importance of our Bingöl province is very great. Because Tulum cheese; is
originally produced by the Şavak tribe with traditional methods by fermenting raw sheep's milk with a
homemade rennet in the highlands of Bingöl, Tunceli, Elazığ, Erzincan, and Erzurum provinces, where

Later; Tulum cheese is filled into tulums prepared from goat skin, and consumed being matured in caves 
from 3 months to 1 year. Today, however, it is mostly filled in plastic packages and matured in cold 
storage. While Tulum cheese was produced in low amounts and locally in the past, today it is produced in 
much higher amounts due to reasons such as being liked by everyone as a flavor, having a very high 
nutritional value, being sold at the same or higher prices than butter, and being a suitable cheese for 
export. It is expected that Tulum cheese, which is very valuable economically, will make a great 
contribution to the economy of Bingöl and its vicinity provinces, where small ruminants breeding is 
carried out. SÜTAŞ Integrated facilities established by the SÜTAŞ group in Bingöl are expected to 
accelerate the production of Tulum cheese along with the livestock activities and milk production of 
Bingöl. Thus; Tulum cheese, which has a very high economic value, is expected to provide a new job 
opportunity to the people of the region and support the economic development of the region. As a result, 
both Bingöl and our country will win. 
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İklim değişikliği; artan insan faaliyetleri nedeniyle küresel veya bölgesel sıcaklık ve hava 
koşullarındaki değişiklikler ile kendini göstermektedir. Dünya yüzlerce yıl boyunca hava durumu ve tüm 
yaşam formları arasında hassas bir denge içindedir. Fakat sanayi devriminden sonra denge giderek 
bozulmaya başlamış, yirminci yüzyılın ortalarından itibaren hissedilmeye başlanmıştır. Son dönemlerde 
iklim değişikliği nedeniyle tüm dünyada ve ülkemizde küresel ölçekte bazı olumsuz değişimler 
yaşanmaktadır. Güneşli ve sıcak geçen günlerin artması, düzensiz hava olayları, kuraklık ve susuzluk 
nedeniyle ağaçların zayıf düşmesi, fırtına devrikleri yaşanması, yangınlar, hastalıklar ve böcek salgınları ile 
kurumaların yaşanması iklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki etkilerinden bazılarıdır. İklim değişikliği 
bitkiler üzerinde yaşayan böcekleri de olumsuz etkilemektedir. Çiçekli bitkilerin büyük bir kısmı, başarılı 
üreme için böcek tozlayıcılarına ihtiyaç duyarlar. Söz konusu böcekler içeresinde arılar en aktif polinatörler 
olarak, doğal tozlaşmanın sağlanmasında önemli rol oynamaktadırlar. İklim değişikliği arılarda 
popülasyonun azalmasına ve bitki-tozlayıcı ilişkilerindeki uyumsuzluklara neden olarak arılar için önemli 
bir risk oluşturmaktadır. Bu çalışmada iklim değişikliğinin bitkiler ve arılar üzerine etkileri, iklim değişikliği 
ile mücadele yöntemleri özellikle sürdürülebilir ekonomik çözümler ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, Bitkiler, Arılar, Mücadele

EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON PLANTS AND BEES

Abstract: 

Climate change; it is manifested by changes in global or regional temperature and weather conditions due 
to increased human activities. Earth has been in a delicate balance between weather and all life forms for 
hundreds of years. However, after the industrial revolution, the balance began to deteriorate gradually, and 
it began to be felt from the middle of the twentieth century. Recently, due to climate change, there have 
been some negative changes on a global scale all over the world and in our country. Some of the effects of 
climate change on forests are the increase in sunny and warm days, irregular weather events, weakening of 
trees due to drought and thirst, storm overturns, diseases and insect outbreaks and drying out. Climate 
change also negatively affects insects living on plants. A large proportion of flowering plants rely on insect 
pollinators for successful reproduction, and bees are almost always the most efficient these insects. Climate 
change poses a significant risk for bees by causing a decrease in the population of bees and mismatches in 
plant-pollinator relationships. In this study, the effects of climate change on plants and bees, methods of 
combating climate change, especially sustainable economic solutions are discussed.  
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İklim değişikliği; artan insan faaliyetleri nedeniyle küresel veya bölgesel sıcaklık ve hava
koşullarındaki değişiklikler ile kendini göstermektedir. Dünya yüzlerce yıl boyunca hava durumu ve tüm
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bozulmaya başlamış, yirminci yüzyılın ortalarından itibaren hissedilmeye başlanmıştır. Son dönemlerde
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yaşanmaktadır. Güneşli ve sıcak geçen günlerin artması, düzensiz hava olayları, kuraklık ve susuzluk 
nedeniyle ağaçların zayıf düşmesi, fırtına devrikleri yaşanması, yangınlar, hastalıklar ve böcek salgınları ile 
kurumaların yaşanması iklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki etkilerinden bazılarıdır. İklim değişikliği 
bitkiler üzerinde yaşayan böcekleri de olumsuz etkilemektedir. Çiçekli bitkilerin büyük bir kısmı, başarılı
üreme için böcek tozlayıcılarına ihtiyaç duyarlar. Söz konusu böcekler içeresinde arılar en aktif polinatörler 
olarak, doğal tozlaşmanın sağlanmasında önemli rol oynamaktadırlar. İklim değişikliği arılarda
popülasyonun azalmasına ve bitki-tozlayıcı ilişkilerindeki uyumsuzluklara neden olarak arılar için önemli
bir risk oluşturmaktadır. Bu çalışmada iklim değişikliğinin bitkiler ve arılar üzerine etkileri, iklim değişikliği
ile mücadele yöntemleri özellikle sürdürülebilir ekonomik çözümler ele alınmıştır. 
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EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON PLANTS AND BEES

Abstract:

Climate change; it is manifested by changes in global or regional temperature and weather conditions due
to increased human activities. Earth has been in a delicate balance between weather and all life forms for
hundreds of years. However, after the industrial revolution, the balance began to deteriorate gradually, and 
it began to be felt from the middle of the twentieth century. Recently, due to climate change, there have
been some negative changes on a global scale all over the world and in our country. Some of the effects of
climate change on forests are the increase in sunny and warm days, irregular weather events, weakening of
trees due to drought and thirst, storm overturns, diseases and insect outbreaks and drying out. Climate
change also negatively affects insects living on plants. A large proportion of flowering plants rely on insect
pollinators for successful reproduction, and bees are almost always the most efficient these insects. Climate
change poses a significant risk for bees by causing a decrease in the population of bees and mismatches in
plant-pollinator relationships. In this study, the effects of climate change on plants and bees, methods of
combating climate change, especially sustainable economic solutions are discussed.
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