
ÖZET: Yemlerin kimyasal analiz yöntemleriyle besin madde kompozisyonlarının belirlenmesi onların potansiyel 
yem değerlerinin ortaya konması bakımından önemlidir. Bu çalışma ile yüksek rakımlı Iğdır İli çayır-mera 
alanlarında yetişen yağlıca (Bellevalia forniculata (Fomin) Deloney.), lilpar (Caltha palustris L.), dağ tutyası 
(Primula algida Adams.) ve kır pazısı (Beta trigyna Waldst. Et Kit.) türlerinin besin içerikleri ve hayvan besleme 
açısından uygunluğu ortaya konulmuştur. Bu, mevcut türlerin besin içeriğini ortaya koyan ilk bilimsel çalışmadır. 
Bu amaçla 2014 yılında parselsiz örnekleme yöntemine göre toplanan yem örneklerinde, ham protein, doğal 
çözücülerde çözünemeyen lif, asit çözücülerde çözünemeyen lif, asit çözcülerde çözünemeyen lignin, kuru 
madde sindirilebilirliği, sindirilebilir enerji, metabolik enerji ve nispi yem değerleri belirlenmiştir. Analiz sonucu 
incelemeye alınan tüm kalite parametlerinin türler arasında önemli bir şekilde farklılık gösterdiği belirlenmiştir 
(P<0.01). Aruzlanan kalite parametreleri açısından en yüksek besin içeriğine sahip türün Bellevalia forniculata 
olduğu, en düşük besin içeriğine sahip türün ise Primula algida olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimler: Bellevalia forniculata, Beta trigyna, Caltha palustris, Primula algida, yem kalite özellikleri

ABSTRACT: Determination of nutritional composition by chemical analysis methods of feeds is important for 
their potential feed values. This study was conducted to determine the suitability in terms of animal feeding and 
some nutritional properties of species that Bellevalia forniculata (Fomin) Deloney., Caltha palustris L., Primula 
algida Adams. and Beta trigyna Waldst. Et Kit. growing in the high-altitute grasslands of Igdir province. This is 
the first scientific report on the nutritional content of the present species. For this purpose, crude protein, netural 
detergent fibre, acid detergent fibre, acid detergent lignine, dry matter digestibility, digestible energy, metabolic 
energy and relative feed value were determined in feed samples collected according to sampling method without 
plot in 2014. The results showed that all the quality parameters examined was significantly different among the 
species (P<0.01). In terms of desired quality parameters, it was identified that species with the highest nutritional 
content was Bellevalia forniculata, but Primula algida with the lowest one. 
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Yüksek Rakımlı Çayır-Mera Alanlarında Yetişen Bazı Yabani 
Türlerin Yem İçeriklerinin Belirlenmesi

Determination of Feed Contents of Some Wild Species Growing  
in the High-Altitute Grasslands
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GİRİŞ

Karasal iklim özelliğine sahip Doğu Anadolu 
Bölgesinde vejetasyon süresinin kısa olmasından 
dolayı ekonomik anlamda bitkisel ürün yetiştiriciliği ve 
çeşitliliği çok fazla değildir. Bu sebepten dolayı mevcut 
tarım alanların büyük bir kısmı (%40.86) çayır mera 
statüsünde olup (TUİK, 2017), hayvancılık bölgede en 
önemli uğraş alanlarından biri olmuştur (Temel ve Şahin, 
2011). Aynı zamanda bu alanlar karlı bir hayvancılık için 
önemli kaba yem kaynakları durumundadır. Bilindiği 
üzere çayır mera alanları hayvanların beslenmesi için 
gereksinim duyulan kaliteli kaba yemi en ucuz yoldan 
sağlayan kaynakların başında gelmektedir (Aydın ve 
Uzun, 2002; Altın ve ark., 2011). Ayrıca bu alanlar, 
sahip olduğu tür çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle de 
hayvanların mineral ve vitamin ihtiyaçlarını rahatlıkla 
karşılayabilmektedir (Kibar and Temel, 2016). Ancak 
bazı türler var ki toksik etki yaprak hayvanlarda 
beslenme bozukluklarına, hayvanların sağlığına, 
hayvansal ürünlerin miktar ve kalitesine etki etmektedir 
(Hatipoğlu ve ark., 2009; Tan et al., 2003; Tan ve Temel, 
2012). Yine bu türler ortamdaki iyi cins mera bitkilerinin 
gelişmesine ve hayvanların mevcut alanı homojen bir 
şekilde otlamasına engel olabilmektedir (Altın ve ark., 
2005). Bu gibi problemleri en aza indirebilmek için de 
uygun ıslah çalışmalarının planlanması ve doğru mera 
kullanım ilkelerine mutlaka uyulması gerekmektedir. 

Gerek çayır mera alanlarında yetişen gerekse 
tarla ziraatında yetiştiriciliği yapılan ve hayvanlar 
tarafından istekle tercih edilen çok sayıda yem bitkisi 
türü vardır. Bu bitkiler genellikle buğdaygil ve 
baklagil familyasına dâhil olup, hayvanlarda çok ciddi 
beslenme bozukluklarına neden olmamakta ve sahip 
oldukları besin özellikleri ile de önemli hayvansal ürün 
artışlarına sebep olmaktadır (Hatipoğlu ve ark., 2009; 
Altın ve ark., 2011; Temel et al., 2015a; Temel et al., 
2016). Bunun yanında doğal çayır ve mera alanlarında 
yaygın olarak yetişen ve son zamanlarda tarla ziraatında 
da yetiştiriciliği yapılabilen pek çok tür, alternatif 
yem bitkileri grubu içerisinde değerlendirilmeye 
başlanmıştır (Tan ve Temel, 2012; Kır ve Temel, 
2016). Diğer familyalar içerisinde yer alan bu türler 
sahip oldukları üstün özellikleri ile özellikle ekstrem 
dönemlerde hayvanlara yem kaynağı sağlamada büyük 
bir avantaj olarak görülmektedir (Tan ve Temel, 2012; 
Acar ve ark., 2015; Temel, 2015; Temel et al., 2015b; 

Acar et al., 2016). Bu anlamda katran yoncası, salsola, 
süpürge otu v.b. daha pek çok tür önemli yem grubunu 
oluşturmuşlardır. Yine doğal çayır ve mera alanlarında 
yetişen pek çok bitki (amaranthus, çikorium, sinir otu 
ve daha pek çok tür) hem hayvan yemi olarak hem de 
insan gıdası olarak kullanım alanı bulmuştur (Altundağ, 
2009; Tan ve Temel, 2012; Kibar and Temel, 2016; 
Kibar and Kibar, 2017). 

Doğu Anadolu bölgesi çayır ve mera alanları tür 
çeşitliliği bakımından zengin bir floraya sahiptir. Aynı 
bölge içerisinde yer alan Iğdır coğrafyası da sahip 
olduğu farklı iklim, toprak ve topoğrafik yapısı itibariyle 
tür çeşitliliği yönünden zengin olup (Temel ve ark., 
2017), barındırdığı türlerin çoğu hayvan beslenmesinde 
önemli bir yem kaynağı durumundadır (Oktay ve 
Temel, 2015; Temel, 2015; Temel et al., 2015b; Kibar 
ve Temel, 2016). Diğer vejetasyonlarda olduğu gibi bu 
florada da bazı türler hayvanlar için zehirli olabilmekte 
ve bundan dolayı da bitkilerin otlatılmasında dikkatli 
olunması gerekmektedir. Bölgede yapılan gözlemler 
ve yapılan bilimsel çalışmalar sonucu Bellevalia 
forniculata (Fomin) Deloney., Caltha palustris L. 
(Lilpar), Primula algida Adams. ve Beta trigyna 
Waldst. Et Kit. türlerinin bölge insanı tarafından gıda 
olarak tüketildiği, ayrıca hayvanlar tarafından da 
istekle otlandıkları tespit edilmiştir (Altundağ, 2009; 
Kibar and Temel, 2016). Oysa mevcut türlerin besin 
içeriğini ortaya koyan herhangi bir bilimsel çalışmaya 
rastlanılmamıştır. Bu amaçla mevcut çalışma ile Iğdır 
coğrafyasının yüksek rakımlarında yaygın olarak 
yetişen Bellevalia forniculata (Fomin) Deloney., 
Caltha palustris L. (Lilpar), Primula algida Adams. 
ve Beta trigyna Waldst. Et Kit. türlerin besin içerikleri 
ortaya konulmaya çalışılmış ve bu türlerin besin içeriği 
açısından hayvan beslenmesinde kaba yem kaynağı 
olarak kullanılıp kullanılamayacağı belirlenmeye 
çalışılmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM

Araştırma 2014 yılında Doğu Anadolu bölgesinde 
yer alan Iğdır ili çayır mera alanlarında parselsiz 
örnekleme yöntemine göre yürütülmüştür. Deneme 
sahası 1943 metre ile 2415 metre rakım kotu 
arasında yer almaktadır. Çalışma her ne kadar Iğdır 
il sınırları içerisinde yürütülmüş olsa da araştırmanın 
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yürütüldüğü bölge ile Iğdır merkezin iklim verileri 
benzerlik göstermemektedir. Iğdır merkezin uzun 
yıllar ortalamasına göre yıllık yağış miktarı 254.2 mm, 
buharlaşma oranı 1094 mm ve sıcaklık ortalaması ise 
12.9 oC’dir (MGM, 2015). Fakat araştırma sahasının, 
876 metre rakım kotunda yer alan Iğdır merkezine göre 
daha fazla yağışlı ve daha düşük bir sıcaklığa sahip 
olduğu söylenebilir. Araştırma kapsamında; gıda olarak 
yöre insanı tarafından tüketilen ve hayvanlar tarafından 
tercih edilen yağlıca (Bellevalia forniculata (Fomin) 
Deloney.), lilpar (Caltha palustris L.), dağ tutyası 
(Primula algida Adams.) ve kır pazısı (Beta trigyna 
Waldst. Et Kit.) bitki meteryali olarak kullanılmıştır. 
Bitkiler %50 çiçeklenme dönemine ulaştığı zaman 
(nisan-mayıs ayları arasında) toprak seviyesinden 
orakla biçilmiş ve biçilen örnekler bez torbalara 
doldurularak laboratuvara taşınmıştır. Laboratuvara 
getirilen örnekler önce açık havada 2-3 gün ve sonra 65 
oC’ye ayarlı kurutma fırınında ağırlıkları sabit oluncaya 
kadar kurutulmuştur. Daha sonra kurutulan örnekler 
1 mm’lik elek çapından geçecek şekilde değirmende 
öğütülmüş ve öğütülen her bir örnekte aşağıdaki kalite 
analizleri çift tekerrülü olarak yapılmıştır.    

Araştırmada incelemeye alınan türlerin yem 
örneklerinde Mikro Kjeldahl metodu kullanılarak 
% azot içeriği belirlenmiş ve daha sonra bulunan bu 
% azot değerleri 6.25 katsayısı ile çarpılarak ham 
protein (HP) içerikleri belirlenmiştir (AOAC, 1997). 
Yem örneklerinin doğal çözücülerde çözünemeyen 
lif (NDF), asit çözücülerden çözünemeyen lif (ADF) 
ve asit çözücülerde çözünemeyen lignin (ADL) 
oranları Van Soest et al. (1991) tarafından tarif edilen 
prosedür kullanılarak tespit edilmiştir. Türlerin % kuru 
madde sindirilebilirliği (KMS), Sheaffer et al. (1995) 
tarafından geliştirilen formül kullanılarak tahmin 
edilmiştir (KMS = 88.9 - (0.779 x % ADF). Sonra 
kuru madde sindirilebilirlik değerleri Fonnesbeck et 
al. (1984) tarafından geliştirilen regresyon eşitliğinde 
kullanılarak, sindirilebilir enerji (SE) değerleri 
belirlenmiştir (SE (Mcal kg-1) = 0.27 + 0.0428 x %KMS). 
Sindirilebilir enerji değerleri, Khalil et al. (1986)  
tarafından geliştirilen formül kullanılarak metabolik 
enerjiye (Mcal kg-1) dönüştürülmüştür (ME = 0.821 x SE).  
Nispi yem değeri (NYD), yemin ADF ve NDF değerleri 
kullanılarak hesaplanan ve yemin kalitesini rakamsal 
olarak gösteren bir ölçüdür. Sheaffer et al. (1995) 

tarafından geliştirilen eşitlikler kullanılarak önce kuru 
madde tüketimi (KMT= 120 / %NDF), sonra da (KMS 
x KMT) / 1.29 eşitliği kullanılarak yemlerin nispi 
değerleri (NYD) hesaplanmıştır.

Sonuçlara ait ortalama değerler ve standart hatalar 
hesaplanmış ve veriler ortalama±standart hata şeklinde 
verilmiştir. Elde edilen sonuçlar JMP 5.1 software 
istatistik paket proğramı kullanılarak varyans analizine 
tabii tutulmuş (ANOVA) ve ortalamlar arasındaki 
farklılıklar %1’lik önem seviyesinde LSD testi 
kullanılarak gruplandırılmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Araştırmada incelemeye alınan tüm kalite 
parametreleri türler arasında önemli bir şekilde 
(P<0.01) farklılık göstermiştir (Çizelge 1; Çizelge 2). 
Bilindiği üzere hayvan besleme açısından bir yemin 
kaliteli olup olmadığı pek çok özellik yardımı ile 
belirlenebilmektedir. Bu da yemin dokusunu oluşturan 
hücre içi ve hücre duvarı maddelerle alakalıdır. Hücre 
içi maddeler olan yapısal olmayan karbonhidratlar 
yemin kalitesini artırmakta, hücre duvarı maddeler 
olan yapısal karbonhidratlar ise yemin besin değerini 
düşürmektedir (Kutlu, 2008; Hatipoğlu ve ark., 2009). 
Dolayısıyla yem örneğinde hücre içi maddelerin yüksek, 
hücre duvarı maddelerinin ise düşük olması istenir. 
Ham protein oranı yapısal olmayan karbonhidratlardan 
olup, yem örneğinde bu değerin yüksek olması arzu 
edilir. Yine yemin sindirilebilirliğinin, enerji değerinin 
ve nispi yem değerinin yüksek olması, yapısal olmayan 
karbonhidratların fazla olması ile sağlanmaktadır. Diğer 
taraftan doğal çözücülerde çözünemeyen lif (NDF), asit 
çözücülerde çözünemeyen lif (ADF) ve asit çözücülerde 
çözünemeyen lignin (ADL) yapısal karbonhidratlar 
olup, genel olarak yemin kalitesini düşürdüğü için 
yem örneklerinde fazla olması istenmez (Kutlu, 2008; 
Hatipoğlu ve ark., 2009). Mevcut bu bilgiler ışığında 
Çizelge 1 ve Çizelge 2 incelendiğinde; en yüksek HP, 
KMS, SE, ME, NYD’nin ve yine en düşük NDF, ADF 
ve ADL oranlarının Beta trigyna bitkisinde belirlendiği 
görülmüştür. Bu sonuçlara göre B. trigyna bitkisinin 
araştırma kapsamında incelemeye alınan diğer türlere 
göre daha yüksek bir besin içeriğine sahip olduğu 
ortaya konulmuştur (Çizelge 1; Çizelge 2).  
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Çizelge 1. Bazı yabani bitkilerin HP, NDF, ADF ve ADL içerikleri 

Türler HP (%) NDF (%) ADF (%) ADL (%)

Bellevalia forniculata 15.91±0.84 b 36.84±2.36 b 22.66±3.47 b 9.47±0.97 b

Caltha palustris 13.53±0.48 c 33.91±2.02 c 18.67±1.56 c 8.52±1.00 b

Primula algida 9.29±0.10 d 47.38±1.85 a 35.38±1.05 a 12.11±0.99 a

Beta trigyna 27.80±0.94 a 31.59±0.90 d 14.86±1.37 d 7.99±0.64 b

LSD 1.31** 1.70** 3.78** 2.00**

C.V. (%) 3.94 2.28 8.27 8.27

** P<0.01 de önemlidir. Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar önemli bir şekilde farklıdır. Veriler, üç tekerrürün ortalama değerini ± standart 
sapmasını göstermektedir.  

Diğer taraftan incelenen kalite parametreleri 
açısından en düşük yem değerine sahip türün de Primula 
algida bitkisi olduğu tespit edilmiştir. Her iki Çizelgede 
de görüldüğü üzere Primula algida bitkisi, incelemeye 

alınan diğer türlere göre daha düşük bir HP, KMS, SE, 
ME ve NYD’ne ve daha yüksek bir NDF, ADF ve ADL 
içeriğine sahip olmuştur.   

Çizelge 2. Bazı yabani bitkilerin KMS, SE, ME ve NYD’leri 

Türler KMS (%) SE (Mcal kg-1) ME Mcal kg-1) NYD

Bellevalia forniculata 71.25±2.70 c 3.32±0.12 c 2.73±0.09 b 180.67±17.90 c

Caltha palustris 74.35±1.22 b 3.45±0.05 b 2.84±0.04 a 204.53±14.67 b

Primula algida 61.34±0.82 d 2.90±0.04 d 2.38±0.03 c 120.53±3.35 d

Beta trigyna 77.32±1.07 a 3.58±0.05 a 2.94±0.04 a 227.89±9.72 a

LSD 2.94** 0.12** 0.11** 14.89**

C.V. (%) 2.07 1.87 1.97 4.06

** P<0.01 de önemlidir. Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar önemli bir şekilde farklıdır. Veriler, üç tekerrürün ortalama değerini ± standart 
sapmasını göstermektedir. 

İncelemeye alınan türlerin sahip oldukları besin 

içeriklerinin hayvan besleme açısından yeterli olup 

olmadığı incelendiğinde; tüm türlerin incelenen 

kalite özellikleri yönünden otlayan hayvanlar için iyi 

bir besin materyali olduğu görülmüştür. Genel olarak 

ham protein oranı bir yem materyalinin kalitesinin 

belirlenmesinde ve otun besleme değerinin 

ifade edilmesinde en çok kullanılan kimyasal 

göstergelerden birisidir. Çizelge 1 incelendiğinde en 

düşük HP içeriğine sahip Primula algida bitkisinin 

bile %9.29 HP oranına sahip olduğu belirlenmiştir. 

Bu değer (%9.29) 50 kg canlı ağırlığına sahip 

bir küçükbaş hayvanın günlük yaşama payı için 
gereksinim duyulan %7,50 HP içeriğinden (NRC, 
2007) daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca 
farklı buğdaygil türleri ve çayırlardan elde edilen 
samanların ortalama %1.5 ile %3.0 arasında HP 
içeriğine sahip olduğu göz önüne alınırsa, mevcut 
türlerin ne kadar yüksek bir HP oranına sahip olduğu 
daha iyi anlaşılmaktadır. 

Doğal çözücülerde çözünemeyen lif (NDF), 
hücre duvarının lifli karbonhidratlarını (selüloz ve 
hemi-selüloz), lignin, ligninleşmiş ve sıcaklıkla 
zarar görmüş bir kısım proteinleri ve silisyumu 
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içermektedir. Bu fraksiyon, hayvanın yemi tüketimi 
hakkında fikir sahibi oluşturmakta, başka bir ifade 
ile hayvanlar tarafından tüketilecek olan yem 
miktarını belirlemektedir. Dolayısıyla NDF değeri 
ne kadar yüksek ise o yem hayvanın midesinde 
(sindirim sisteminde) daha fazla yer kaplamakta, 
bu da hayvanın yem tüketimini sınırlamakta ve 
hayvanın daha az protein ve enerji tüketmesine 
neden olmaktadır. Örneğin %50’nin üzerindeki bir 
NDF içeriği yemin sindirilebilirliğini olumsuz yönde 
etkilemekte ve böylece merada otlayan hayvanların 
enerji alımlarını azaltmaktadır (Hussain and Durrani, 
2009). Mevcut araştırma kapsamında incelemeye 
alınan türlerin NDF içerikleri %31.59 ile %47.38 
arasında değişmiş olup, kaliteli bir yemde bulunması 
gereken ortalama NDF içeriğinden daha düşük bir 
değere sahip olmuştur. Bu da otlanan hayvanların 
bünyesine daha fazla miktarda yem materyali alımını 
sağlamaktadır. 

Asit çözücülerden çözünemeyen lif (ADF), 
yemin sindirilebilirliği hakkında ve hayvanın 
enerji alımı hakkında fikir veren iyi bir göstergedir. 
Dolayısıyla yem materyalinde bu değerin düşük 
olması istenir. Bu araştırmada incelemeye alınan 
türlerin ADF içeriklerinin %14.86 ile %35.38 
arasında değiştiği ve ADF oranlarının çok yüksek 
olmadığı ortaya konulmuştur (Çizelge 1). Kuru 
madde sindirilebilirliği açısından bakıldığında 
türlerin KMS’nin %61.34 ile %77.32 arasında 
değiştiği görülmüştür (Çizelge 2). Bu da hayvan 
bünyesine alınan yemlerin büyük bir kısmının 
sindirilebileceği ve daha fazla miktarda hayvansal 
ürün artışları sağlayacağı anlamını taşımaktadır. 

Ruminantların beslenmesinde kullanılan 
yemlerde 1 kg kuru maddede ortalama 4.4 Mcal brüt 
enerjinin bulunduğu kabul edilir ve brüt enerjinin de 
bir miktarı gübreyle (%0-30) dışarı atılmak suretiyle 
sindirilebilir enerji varlığı ortaya çıkmaktadır (Kutlu, 
2008). Sindirilebilen enerji içerisindeki bir miktar 
enerji de (ortalama % 18-19) gerek idrar ve gerekse 
metan gazı ile dışarı atılmakta ve geriye ise metabolik 
enerji kalmaktadır. Mevcut araştırmada incelemeye 
alınan türlerin sindirilebilir enerji değerleri 2.90 Mcal 
kg-1 ile 3.58 Mcal kg-1, metabolik enerji değerleri ise 

2.38 Mcal kg-1 ile 2.94 Mcal kg-1 arasında değişim 
göstermiştir. Bu değerler 50 kg canlı ağırlığına 
sahip bir küçükbaş hayvanın günlük yaşama payı 
için gereksinim duyulan 2.34 Mcal kg-1 sindirilebilir 
enerji ve 1.91 Mcal kg-1 değerlerinden (NRC, 2007) 
daha yüksek olduğu görülmüştür (Çizelge 2). 

Nispi yem değeri, yemin ADF ve NDF değerleri 
kullanılarak hesaplanan ve yemin kalitesini rakamsal 
olarak gösteren bir ölçüdür. Bu yöntemde tam 
çiçeklenme dönemindeki bir yonca bitkisinin durumu 
referans olarak alınmakta ve bu dönemindeki yonca 
için NYD değeri 100 olarak kabul edilmektedir. 
NYD değeri bu değerin altına düştükçe yem kalitesi 
azalmakta, yükselmesi durumunda ise artmaktadır. 
Buna göre NYD 75’in altında ise 5. kalite, 75-86 
ise 4. kalite, 87-102 ise 3. kalite, 103-124 ise 2. 
kalite, 125-150 ise 1. kalite ve 150’nin üzerinde ise 
en iyi kalite olarak kabul edilmektedir (Trotter and 
Johnson, 1992). Mevcut bu bilgiler ışığında araştırma 
kapsamında incelenen türlere bakıldığında, en düşük 
NYD’ne sahip Primula algida bitkisinin bile 2. kalite 
grubu içerisinde yer aldığı, diğer türlerin ise en iyi 
kaliteye sahip olduğu görülmektedir (Çizelge 2).  

SONUÇ

Mevcut çalışma sonuçları yüksek rakımlı çayır-
mera alanlarında yetişen bu türlerin yüksek bir 
besin içeriğine sahip olduğu ve otlayan hayvanlar 
için iyi bir besin kaynağı olabileceğini göstermiştir. 
İncelenen kalite parametreleri açısından, Primula 
algida türü hariç diğer türlerin geleneksel olarak 
kullanılan pek çok baklagil özellikle de buğdaygil 
yem bitkisi türlerinden daha yüksek bir yem 
kalitesine sahip olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak 
araştırma kapsamında değerlendirilen türlerin sahip 
oldukları besin içeriklerinin hayvanların günlük 
besin gereksinimlerini rahatlıkla karşılayabildiği ve 
hayvan besleme açısından kullanılabileceği ortaya 
konulmuştur. Ancak bu türlerin hayvan besleme 
açısından problem teşkil eden alkoloid, tanin ve 
oksalik asit gibi antibesinsel faktörlerin mevcut 
durumlarının ortaya konulması için daha fazla 
bilimsel çalışmaların yapılması gerekmektedir.
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