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2001 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz, 

Ağustos ve Eylül aylarında, arıcılığın yoğun olarak 
yapıldığı Bursa’nın Cumalıkızık, Narlıdere, 
Akçalar, İkizce, Çekrice ve Baraklı Bölgeleri’nden 
polen örnekleri toplanmıştır. Toplanan polenlerden 
arıların miktar bakımından en çok topladığı 14 
takson polen, ekonomik olarak önemli olduğu 
gerekçesiyle organoleptik analizler için çalışılmaya 
uygun bulunmuştur. 

Mikroskop ile yapılan teşhisler sonucunda 
çalışılan polen taksonları Asteraceae familyasına 
ait, Carduus tip I, Carduus tip II, Helianthus annuus 
L. ve Xanthium strumarium L., Brassicaceae 
familyasına ait, Raphanus raphanistrum L., 
Cistaceae familyasına ait Cistus creticus L. ve 
Cistus salviifolius L., Dipsacaceae familyasına ait 
Cephalaria transsylvanica (L.) Schrader ve 
Scabiosa columbaria L., Fabaceae familyasına ait 
Trifolium pratense L. ve Trifolium repens L., 
Fagaceae familyasına ait Castanea sativa Miller, 
Papaveraceae familyasına ait Papaver rhoeas L. ve 
Ranunculaceae familyasına ait Convolvulus 
arvensis L. olmak üzere toplam 8 familyaya ait 14 
takson tespit edilmiştir. 

Nx5.6’ya göre yapılan Kjeldahl protein 
analiz sonuçlarında, yaş olarak Papaveraceae 
familyasına ait P. rhoeas L. türü %24.13 ile en 
yüksek yüzde (%)  protein oranına sahiptir. P. 
rhoeas’ı %23.77 ile Fabaceae familyasına ait T. 
pratense L. ve T. repens L. türleri izlemektedir. 
Ancak üreticinin uyguladığı koşullarda (45°C’de 6 
saat) kurutulan örneklerde yüzde (%) nem oranı 
hesaba katıldığı zaman protein miktarında artış 
kaydedilmiştir. Buna göre Fabaceae familyasına ait 
T. pratense L. ve T. repens L. türlerinin protein 
yüzdesi %24.25 olarak tespit edilmiştir. 
Brassicaceae familyasına ait R. raphanistrum L. 
%24.01’lik protein yüzdesi ile üçüncü sırada P. 
rhoeas L. ise %23.32 ile dördüncü sırada yer 
almaktadır. Bu durumda T. pratense L., T. repens 
L., R. raphanistrum L. ve P. rhoeas L. polenlerinin 
protein içeriğinin zengin olması nedeni ile tüketimi 
önem kazanmaktadır.  
  
Anahtar Kelimeler: Polen, Kjeldahl protein 
analysis  
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Maydanoz, koyu yeşil yapraklı çok yıllık 

bir bitkidir. Akdeniz ülkelerinde yaygın olarak 
yetiştirilen bitkinin taze ve kurutulmuş yaprakları, 
kökleri ve tohumları gıda, kozmetik ve ilaç 
endüstrisinde baharat, esansiyel yağ kaynağı ve ilaç 
olarak kullanılır. Maydanoz C ve E vitaminleri, β-
Karoten, riboflavin, tiamin ve organik minerallerin 
zengin bir kaynağıdır. 

Maydanoz diğer otsu bitkiler gibi 
mevsimsel olarak yetiştirilir ve uzun süre 
kullanılabilmesi için kurutularak işlenir. Maydanoz 
bitkisinin yüksek su içeriğine sahip olması ayrıca 
kurutulmuş ürünün rengini koruması, vitamin 
kaybının az olması ve esansiyel yağların korunmuş 
olması gerektiğinden kurutma yönteminin önemi 
büyüktür. 

Bu çalışmada maydanoz kurutmada sıcak 
hava ile kurutma yöntemlerinin (akışkan yatak ve 
tepsili kurutucu) ve elektriksel kurutma 
yöntemlerinin (mikrodalga ve infrared kurutma) 
ürünün renk, vitamin C içeriği ve su akitivitesi 
üzerine etkisi araştırılmıştır. Sıcaklık ve kurutma 
hızının etkilerinin belirlenebilmesi için yapılan ön 
denemeler sonunda verimli kurumanın sağlandığı 
koşullar deneme koşulları olarak belirlenmiştir. 
Buna göre, akışkan yatak kurutucuda 0.6 m/s, 1.0 
m/s ve 1.5 m/s hava hızlarında 60°C, 70°C ve 80°C 
de kurutma denemeleri yapılmıştır. Tepsili 
kurutucuda ise 1.0 m/s, 0.9 m/s, 0.8 m/s ve 0.7 m/s 
hava hızlarında 60°C, 70°C ve 80°C de denemeler 
yapılmıştır.  Mikrodalga ile kurutmada 360, 540 ve 
720 W çıkış güçlerinde, infrared kurutucuda ise üç 
farklı güç düzeyinde 60°C, 70°C ve 80°C sabit 
sıcaklık koşullarında kurutma işlemleri 
gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan denemelerin sonuçlarına göre, 
tepsili kurutucuda kurutulan maydanozun su 
aktivitesinin akışkan yatak kurutucuda kurutulana 
oranla fazla olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra 
tepsili kurutucuda yüksek sıcaklıklarda yapılan 
denemelerde kuru maydanozda istenilen bir özellik 
olan yeşil rengin daha fazla korunduğu 
görülmüştür. Akışkan yatak kurutucuda yapılan 
denemelerde ise benzer biçimde yüksek sıcaklık ve 
hava hızının kullanıldığı sistemlerde yeşil renk daha 
fazla korunmuştur. Ancak C vitamini değişiminin 
de bu sistemde daha fazla olduğu görülmüştür. 

Genel olarak infrared kurutmada 
mikrodalgaya göre daha yüksek su aktivitesi 



      19. Ulusal Biyoloji Kongresi                                                                                       Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON 
 

 
343

değerleri tespit edilmiştir. Uygulanan güç düzeyi 
arttıkça C vitamini kaybının da arttığı 
belirlenmiştir. Aynı güç düzeyinde sıcaklık artışı ile 
kurutma süresinin daha kısa olmasından dolayı, C 
vitamininin daha fazla korunduğu saptanmıştır. 
Uygulanan güç düzeyi arttıkça C vitamini kaybının 
da arttığı belirlenmiştir. Aynı güç düzeyinde 
sıcaklık artışı ile kurutma süresinin daha kısa 
olmasından dolayı, C vitamininin daha fazla 
korunduğu saptanmıştır.  Sabit kurutma sıcaklığı 
için güç düzeyi arttıkça örneklerin parlaklığının 
azaldığı, ancak yeşilliğin korunduğu dikkati 
çekmiştir.  

Sıcak hava ve elektriksel kurutma 
yöntemleri genel olarak kıyaslandığında ise aynı 
sıcaklıklarda elektriksel kurutma yöntemiyle su 
aktivitesi daha yüksek ürün edilmiştir. Sıcak hava 
ile kurutulan örneklerin daha parlak olduğu ancak 
özellikle infrared ile kurutulan örneklerin daha yeşil 
renge sahip oldukları belirlenmiştir. C vitamini 
kayıplarının ise kurutma süresine bağlı olarak 
değiştiği belirlenmiştir.  
  
Anahtar Kelimeler: Maydanoz, kurutma  
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Doğu Akdeniz’in Crocus cartwrightiamus 

bitkisinin kısır bir triploid mutantı olan safran 
sonbaharda çiçek açan çok yıllık bir bitkidir. C. 
cartwrightiamus yetiştiricilerinin daha uzun 
tepeciklere sahip bitkiler üretebilmek için yaptıkları 
aşırı seleksiyonun sonucudur. Safran bitkisi 
toprağın altında bulunan soğanlarıyla üretilir. Bu 
nedenle doğada kendi başına bulunmaz. Üretimi 
tamamıyla insanların elindedir. Topraktaki 
soğanların çıkarılıp bölünerek tekrar gömülmesiyle 
üretilir. 

Safran bitkisi sıcak ve kuru yaz 
rüzgarlarının estiği yarı kurak iklimlerde buyur. 
Bitki soğuk kışları da atlatabildiği gibi -10ºC’lik 
donlara karşı da koyabilir. Ancak yılda 1000–1500 
mm yağış alan nemli iklimlerde yetiştirilmediği 
taktirde sulama gerektirir. Safran bitkisinden 
güneşli yerlerde daha iyi verim alınır. Ayrıca 
gevrek, gevşek, düşük yoğunluklu, sulanmış ve iyi 
akaçlanmış, yüksek organik içerikli ve kalker 
topraklarda yetiştirilir 

Safran kozmetik sanayinde, gıda 
sanayinde, tekstil sanayinde kullanılan çok değerli 

bir baharattır. Ayrıca son dönemlerde kanser 
araştırmalarında bazı kanser türlerine karşı ümit 
vaat ettiği için geniş çapta denemelerde kullanılan 
bir madde durumundadır. Bugün dünya piyasasında 
safranın gramı altının gramına eşdeğer 
tutulmaktadır. Bundan yaklaşık yüzyıl öncesine 
kadar Safranbolu’da yaklaşık kırk köyde üretildiği 
bilinen safran günümüzde yalnızca üç-dört köyde 
üretilmektedir. Bunun nedeni ise boya teknolojisi 
ve ilaç sanayisindeki gelişmeler fiyatının pahalı 
olması ve üretimindeki güçlüklerdir.  

Safranın tarihçesi, morfolojisi, tarımı, 
hasat edilmesi, hasat sonrası işlemleri ve ekonomik 
değerleri üzerinde durularak tanıtımının yapılması 
büyük önem kazanmaktadır. Günümüzde safranın 
üretilmesi devlet destekli projelerle yaşatılmaya 
çalışılmaktadır. Özellikle ülke ekonomisinin 
gelişmesi bakımından büyük öneme sahiptir. 
  
Anahtar Kelimeler: Crocus sativus,safran 
bitkisi,ülke ekonomisi 
 
 
PB054 
 

İklim Koşullarının Sera Tasarımına Etkisi 

Sercan POLAT1, Funda İLHAN2, Nilüfer ITKI2 

1Esertepe Mahallesi, S. Mustafa Erciyes Caddesi, 
13. Sokak, No:1/7, Keçiören, Ankara 

2Gazi Kız Öğrenci Yurdu Beşevler, Ankara 
mcsercan06@gmail.com 

 
Sera yapılar, ürünlerin bitki hastalıkları ve 

ekstrem sıcaklıklar kadar rüzgar, yağmur, dolu ve 
kar gibi iklimsel etkilere karşı korunması için 
kullanılır. Seranın yapısal tasarımı ve iç ortamdaki 
mikroklimanın kalitesini etkileyen en önemli iklim 
etmenleri; sıcaklık, güneş ısınımı, rüzgar hızı ve 
yağıştır. Bölgesel iklim koşulları, serada sadece 
ortam kontrolü için kullanılan ekipmanları 
etkilemekle kalmaz, aynı zamanda seranın yapısal 
tasarımını da etkiler. Sera tasarımı, örtü materyali 
ve kullanılan iklimlendirme sistemleri değişik 
bölgesel iklim koşullarının gerektirdiği şekilde 
belirlenir. Bu nedenle sera tasarımında bölgesel 
iklimle ilgili düzenlemeler dikkate alınır. İklim 
etmenleri sera tasarımında bütünleşik bir etkiye 
sahiptir. Özel bölgesel koşullara bağlı olarak, 
seranın dayanımı ve işlevselliğinde olumlu veya 
olumsuz etkilere sahip olabilirler. Bu çalışmada, 
iklim özelliklerinin sera tasarımına olan etkileri 
incelenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Sera etkisi,iklim  
 
 
 
 
 


