Türk. Biyo. Mücadele Derg. 2017, 8 (1): 29-38
ISSN 2146-0035-E-ISSN 2548-1002

Orijinal araştırma (Original article)

Elma iç kurdu püskürtülebilir feromonunun laboratuvar
koşullarında Coccinella septempunctata (L.) erginlerine karşı
toksik etkisi1
Bilgi PEHLEVAN2,3, Orkun Barış KOVANCI2
The toxicity of the sprayable pheromone for codling moth to Coccinella
septempunctata (L.) adults under laboratory conditions

Abstract: Laboratory studies were conducted to determine the potential toxic effects of
the sprayable pheromone for the codling moth (Cydia pomonella (L.)) on adults of the lady
beetle, Coccinella septempunctata Linnaeus. No lady beetle mortality was observed at
doses up to 0.72 ml/l. A slight mortality effect was observed at the higher doses of 1.44 ml/l
(3.3%) and 2.88 ml/l (6.7%) at 24 h after treatment. After 48 h, the mortality rates were
more than twice those for 24 h, namely 1.44 ml/l (6.9%) and 2.88 ml/l (13.8%). Increased
mortality rates were recorded at 1.44 ml/l (17.2%) and 2.88 ml/l (20.7%) at 72 h after
treatment. Labelled doses of 0.18 ml/l and 0.36 ml/l showed very low (3.5%) or no toxicity
(0.0%) to adult lady beetles, respectively, at 48 h. At 72 h, doses of 0.18 ml/l and 0.36 ml/l
yielded the same results as those obtained at 48 h. These results show that the
microencapsulated sprayable pheromone can be safely used for integrated control of C.
pomonella.
Keywords: Cydia pomonella, lady beetle, pheromone, toxic effect

Öz: Elma iç kurdu (Cydia pomonella) püskürtülebilir feromonunun Coccinella
septempunctata (L.) erginlerine karşı potansiyel toksik etkisini belirlemek için laboratuvar
çalışmaları yapılmıştır. Püskürtülebilir feromon uygulamasının 0.72 ml/l dozuna kadar
toksik etki gözlenmezken, en yüksek dozlar olan 1.44 (%3.3 ölüm) ve 2.88 ml/l (%6.7
ölüm)’de uygulamadan 24 saat sonra oldukça düşük etki gözlemlenmiştir. Ergin gelin
böceklerinde 1.44 (%6.9) ve 2.88 (%13.8) ml/l dozlarında 48 saat sonraki ölüm oranı, 24
saatteki ölüm oranının iki katından fazla olmuştur ancak 0.18 ve 0.36 ml/l etiket dozları
sırasıyla düşük (%3.5) veya hiç (%0.0) toksik etki göstermemişlerdir. Benzer olarak
uygulamadan 72 saat sonrada yüksek dozlar olan 1.44 (%17.2) ve 2.88 ml/l (20.7)’de
yükselen oranda toksik etki kayıt edilmiştir. Buna karşın, 0.18 ve 0.36 ml/l uygulamaları 48
saat uygulaması ile tamamen aynı sonuçları vermiştir. Bu sonuçlar mikrokapsüllenmiş
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Giriş
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de pestisitler gerek ekonomik gerekse hızlı etkili
olmalarından dolayı zararlılar ile mücadelede yoğun bir şekilde
kullanılmaktadırlar. Ancak pestisitlerin aşırı, uygunsuz ve yanlış zamanda
kullanımı faydalı böceklerin vehedef dışı canlıların ölümüne, sekonder zararlıların
ortaya çıkmasına ve zararlıların pestisitlere direnç kazanmasına yol açmaktadır
(Solangi et al. 2005; Nikolova 2016). Ayrıca, pestisitler çevre ve insan sağlığı
açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadırlar. Bu nedenle pestisitlere alternatif yeni
yöntemler ve bitki koruma ürünleri geliştirilmektedir. Örneğin entegre zararlı
yönetiminde biyoteknik mücadele amacıyla kullanılan sentetik eşey feromonları
hem zararlı popülasyonlarının izlenmesi hem de mücadelesi için çevre dostu bir
alternatif olarak son yıllarda ön plana çıkmıştır.
Eşey feromonları içeren cezbedici tuzaklar hedef zararlının yıl içindeki
popülasyon değişimini izleyerek mücadele zamanına karar verilmesinin yanı sıra
bu zararlının toplu halde yakalanmasında kullanılmaktadırlar. Eşey feromonlarının
diğer bir kullanım şekli ise arazide veya bahçelerde elle asılabilir feromon yayıcılar
veya püskürtülebilir mikrokapsül feromon formülasyonu uygulanarak böceklerin
birbirleri ile olan kimyasal iletişimini engellemektir (Kovancı et al. 2004; Kovancı
& Pehlevan 2013). Bu amaçla çeşitli feromon yayıcı sistemleri zararlılarda
çiftleşmeyi engellemek amacıyla geliştirilmiştir (Weatherston 1990).
Entegre mücadele içerisinde eşey feromonları kullanarak çiftleşmeyi engelleme
tekniği özellikle Tortricidae familyasına bağlı lepidopter zararlılarına karşı önemli
bir yere sahiptir (Carde & Minks 1995; Stelinski et al. 2007). Bu tekniğin önemli
meyve zararlılarından Elma içkurdu Cydia pomonella L. ve Doğu meyve güvesi
Grapholita molesta Busck ile mücadele için uygulanan toplam insektisit sayısını
azalttığı kanıtlanmıştır (Rice & Kirsch 1990; Gut & Brunner 1998; Walker &
Welter 2001). Bunun yanı sıra feromonların kullanımı doğal düşmanların
korunmasında da önemli bir yere sahiptir (Thomson et al. 2001).
Gelin böcekleri (Coleoptera: Coccinellidae) serbest yaşayan ve ömürleri
boyunca yüksek miktarda av tüketen predatörlerdir. Yedi noktalı gelin böceği
(Coccinella septempunctata L.) özellikle yaprak bitleri ile beslenme potansiyeli
yüksek olduğundan biyolojik mücadelede başarı ile kullanılmaktadır (Milevoj
1997; Amin Sarmad et al. 2015; Nikolova 2016). C. septempunctata en yaygın ve
en çok görülen doğal düşmanlardan birisi olup larva ve erginleri yaprakbitlerinin
nimf ve erginleriyle beslenmek suretiyle zararlarının azalmasını sağlar (Samal &
Misra 1982; Muştu & Kılınçer 2006). Bu avcı böceğin dördüncü larva dönemi
diğer larva dönemlerinden çok daha oburdur (Rizvi et al. 1994).
30

Türk. Biyo. Mücadele Derg.

Pehlevan & Kovancı 2017, 8 (1): 29-38

Coccinella septempunctata ömrü boyunca (yaklaşık bir yılda) 5,000’den fazla
yaprak biti tüketir (Sarwar 2016). C. septempunctata polifag bir avcı böcek
olduğundan yaprak bitleri dışında Psylloidea, Coccoidea üstfamilyalarına ait türler
ve akarlar ile de beslenmektedir (Dolling 1991). Bu sayede tarımsal üretimde
beslendikleri zararlı böcek popülasyonlarının dengelenmesinde önemli rol oynarlar
(Liu & Stansly 1996). Entegre zararlı yönetimi kapsamında gelin böcekleri tercih
edilen doğal düşmanlardandır.
Fungisit, akarisit ve insektisitlerin gelin böceklerinin ergin ve larva dönemlerine
karşı direkt olarak kontakt veya residüel toksik etkisi konusunda yapılmış çok
sayıda çalışma mevcuttur (DeBach & Rosen 1991, Obrycki & Kring 1998). Ayrıca,
Coccinellidae türlerinde ölümcül dozda pestisite maruz kalan avın tüketimi sonucu
olumsuz etkilerin görüldüğü kaydedilmektedir. Ancak son yıllarda Elma içkurdu
ile biyoteknik mücadelede elle asılabilir feromon yayıcıların ve püskürtülebilir
feromonların kullanımı yaygınlaşmasına rağmen bu uygulamaların doğal
düşmanlar üzerindeki etkileri tam olarak bilinmemektedir (Kovancı & Pehlevan,
2015).
Atanassov et al. (2003), şeftali bahçelerinde çiftleşmeyi engelleme yöntemi ile
birlikte azaltılmış insektisit uygulamasını takiben faydalı arthropod faunasının
sadece kimyasal mücadele yapılan bahçelere göre daha yoğun olduğunu tespit
etmiştir. Bununla birlikte, Elma içkurdu ile mücadelede feromon uygulaması
yapılan bahçelerde üç sene sonunda bile sekonder zararlıların baskı altına
alınmasını sağlayan doğal düşmanların popülasyonlarında önemli bir artış
gözlenmemiştir (Knight 1995). İnsektisitlere benzer şekilde atömizör ile atılan
püskürtülebilir feromonların doğal düşmanlara olumsuz etkileri hususunda ise
bildiğimiz kadarıyla yapılmış herhangi bir çalışma yoktur.
Bu çalışmada laboratuvar ortamında püskürtülebilir elma iç kurdu (C.
pomonella) feromonu (codlemone)’nun, C. septempunctata erginleri üzerine farklı
dozlarda uygulanarak toksik etkisi araştırılmıştır.

Materyal ve yöntem
Bu çalışma 2014-2015 yıllarında Uludağ Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü
Entomoloji laboratuvarında yapılmıştır.

Feromon formülasyonu
Çalışmada püskürtülebilir formülasyonda elma iç kurdu C. pomonella eşey
feromonu [E,E- 8,10-dodecadion-1-ol (Codlemone)] kullanılmıştır (Şekil 1).
CheckMate® CM-F ticari isimli bu akışkan sıvı formülasyon Suterra LLC (ABD)
firmasından temin edilmiştir. Formülasyonda %14.4 aktif madde feromon ve
%85.6 diğer dolgu maddeleri bulunmaktadır. Önerilen uygulama dozu dekara 18
ml (2.5 g aktif madde) ile 36 ml (5 g aktif madde) arasındadır.
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Coccinella septempunctata erginlerinin toplanması
Gelin böceği erginleri, Bursa ili İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi’nden hem
2014 hem de 2015 yılının mayıs ayında insektisit uygulaması yapılmamış elma
bahçesinden toplanmıştır. Böceklerin toplanmasında yardımcı bir toplama aparatı
kullanılmamış ve erginler el ile böceğe zarar vermeden, üzerinde yaprak biti olan
yapraklar içeren plastik kaplara konulmuştur. Kabın üzeri böceklerin hava alması
için delinerek tül ile kaplanmıştır. Gelin böceği toplama esnasında erkek-dişi
ayrımı yapılmadan, pupadan yeni çıkmış ergin gelin böcekleri tercih edilmiştir.
Gelin böcekleri ile birlikte denemede kullanılacak insektisit uygulaması
yapılmamış ve üzerinde elma yeşil yaprak biti (Aphis pomi Deg.) olan elma
sürgünleri de aynı gün içerisinde laboratuvara getirilmiş ve aynı gün içerisinde
birlikte denemeye alınmıştır.

Feromon Uygulaması
Araziden getirilen ve üzerinde yaprak biti olan yapraklı sürgünler, alt kısmından
kesilerek 20 cm uzunluğuna getirilmiş ve su içeren plastik bardağa konulmuştur.
Böceğin bardağın içerisine düşmemesi için üzeri kapatılmıştır. Sonrasında sürgün
içeren bardaklar 30 cm boyu ve 8 cm çapı olan silindirik şeffaf plastik şişelere
yerleştirilmiştir. Her bir şişe içerisine 10 adet ergin gelin böceği salınmıştır. C.
pomonella erginlerinde çiftleşmeyi engellemek için püskürtülebilir feromon
formülasyonunun arazide önerilen en düşük etiket dozu olan 0.18 ml/l ve en
yüksek etiket dozu olan 0.36 ml/l’nin yanısıra 0.72 ml/l, 1.44 ml/l, 2.88 ml/l dozları
basınçlı el tipi ilaçlama pompası ile üzerinde ergin C. septempunctata bulunan
sürgünlere uygulanmıştır. Sürgün başına ortalama 10 ml feromonlu su uygulaması
yapılmıştır. Kontrol için ise sürgünlere sprey şeklinde su uygulanmıştır. Şişelerin
ağızları böceklerin kaçmaması için tül ile kapatılmıştır. Şişeler 23-24 °C’de %60±5
nisbi nemde iklim odasında 16A:8K fotoperiyotta bekletilmiştir. Uygulamadan 24,
48, 72 saat sonra ölü-canlı böcek sayımı yapılmıştır. Her doz ile 3 tekerrür yapılmış
ve deneme yılda bir defa olmak üzere toplam iki defa tekrar edilmiştir.

İstatistiki analiz
Feromon dozlarının C. septempunctata’ya karşı göstermiş olduğu toksik etki
verileri Abbott’un ölüm doğrulama formülü kullanılarak değiştirilmiştir (Abbott
1925). Doğrulanmış ölüm verileri üzerine tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
yapılmıştır. Feromon dozları ve su uygulamasında elde edilen ortalama ölüm
oranları arasındaki farklılıkların belirlenmesinde p= 0.05 düzeyinde LSD (Least
Significant Differences) testi kullanılmıştır. İstatistiksel analizler JMP® v7.0
programı kullanılarak yapılmıştır (Schlotzhauer 2007).
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Şekil 1. Elma içkurdu (Cydia pomonella)’nun püskürtülebilir eşey feromon formülasyonu
Figure 1. Formulation of sprayable sex pheromone for codling moth (Cydia pomonella)

Bulgular ve tartışma
Püskürtülebilir feromon formülasyonunun toksik etkisi
Farklı feromon dozlarının laboratuvarda uygulanmasından sonra elde edilen ölücanlı ergin C. septempunctate sayıları değerlendirilmiştir.
Gelin böceği erginlerinin ölüm verilerinin yıllara göre dağılımı karşılaştırılmış
ve istatistiki açıdan yıllar arasında önemli bir fark bulunmamıştır (F 1,106 = 0.128, P
= 0.721).
Uygulamalardan 24 saat sonra elde edilen ölüm verileri değerlendirildiğinde
uygulama dozları arasında istatistiki açıdan önemli bir farka rastlanmamıştır (F5,30 =
1.62, P = 0.186). Su (kontrol) uygulamasında ve 0.18 ml/l, 0.36 ml/l, 0.72 ml/l
feromon dozlarında ölüm gerçekleşmemiştir. Ancak 1.44 ml/l ve 2.88 ml/l feromon
dozlarında sırasıyla %3.3 ve %6.7 ölüm oranı tespit edilmiştir (Şekil 1).
Uygulamalardan 48 saat sonra ölüm verileri incelendiğinde uygulama dozları
arasında istatistiki açıdan fark önemli düzeyde bulunmuştur (F5,30 = 2.65, P =
0.042). En fazla ölüm %13.8 oranı ile en yüksek doz olan 2.88 ml/l’de
gerçekleşmiştir. Su uygulaması ve 0.18 ml/l, 1.44 ml/l, feromon dozlarında
sırasıyla %3.3, % 3.5, %6.9 ölüm oranı tespit edilmiştir. Bu dozlardaki tespit edilen
ölüm oranlarının, 24 saat sonrasındaki ölüm oranlarından daha fazla olduğu
görülmektedir. Buna karşın 0.36 ml/l ve 0.72 ml/l feromon dozlarında 24 saat
sonunda olduğu gibi 48 saat sonrasında da ölüm gerçekleşmemiştir (Tablo 1).
Feromon dozlarının uygulamadan 72 saat sonra neden olduğu ölüm oranları
değerlendirildiğinde, uygulama dozları arasında istatistiki açıdan fark önemli
bulunmuştur (F5,30 = 5.95, P = 0.001). En fazla ölüm 1.44 ml/l ve 2.88 ml/l feromon
dozlarında sırasıyla %17.2 ve %20.7 oranında tespit edilmiştir. Su uygulaması ve
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0.18 ml/l feromon dozunda ölüm oranı değişmezken, 0.72 ml/l feromon dozunda
ölüm oranı %3.5’e yükselmiştir. En yüksek dozlar olan 1.44 ml/l ve 2.88 ml/l
feromon dozları haricindeki diğer dozların su uygulaması ile benzer etki göstererek
C. septempunctata erginlerin ölümünde etkisiz olduğu görülmüştür (Tablo 1).
Genel olarak ölüm oranları değerlendirildiğinde arazide önerilen en düşük
feromon dozu olan 0.18 ml/l’de, en yüksek feromon dozu olan 0.36 ml/l’de ve 0.72
ml/l feromon dozunda 24, 48 ve 72 saat sonunda yapılan sayımlarda önemli
düzeyde ergin ölümü tespit edilmemiştir. Hatta arazide önerilen en yüksek feromon
dozunun dört katı olan 1.44 ml/l feromon dozunda 24 ve 48 saat sonrasında ve
önerilen dozun 8 katı olan 2.88ml/l feromon dozunun 24 saat sonrasında da önemli
bir ölüme rastlanmamıştır. Sadece 1.44 ml/l ve 2.88 ml/l feromon dozlarında 72
saat sonrası sayımlarında ve 2.88 ml/l dozun 48 saat sonundaki sayımlarında su
(kontrol) uygulamasından istatistiki açıdan önemli seviyede farklı ölüm oranları
saptanmıştır.
Elde ettiğimiz sonuçlar C. pomonella’ya karşı kullanılan püskürtülebilir
feromonun önerilen etiket dozlarının faydalı C. septempunctata erginleri üzerine
toksik etkisi olmadığını ve ancak çok yüksek dozlar kullanıldığında bir miktar
ölümün olduğunu göstermektedir. Koul et al. (2004), feromonların biyolojik
mücadelede kullanılan faydalı böceklere karşı etkisinin çok az veya hiç olmadığını
ve birçok böcek feromonunun entegre mücadele içerisinde kullanıldığını
belirtmişlerdir. Bizim çalışmamız bu görüşü destekler niteliktedir.
Çizelge 1. Elma içkurdu püskürtülebilir feromon dozlarının Coccinella septempunctata
erginlerine karşı toksik etkisi. Uygulamadan 24, 48 ve 72 saat sonundaki ölüm
oranları kendi içinde LSD testine göre karşılaştırılmıştır. Farklı harfler
istatistiksel önemi göstermektedir (p= 0.05).
Table 1. The toxicity of the sprayable pheromone for codling moth to Coccinella
septempunctata adults. Mortality rates were compared individually for 24, 48
and 72 hours after application using by LSD test. The different letters indicate
the statistical significance (p= 0.05).
Ölüm Oranları (%±SH)*
Feromon dozları (ml/l)
0.18
0.36
0.72
1.44
2.88
Kontrol (su)

24 saat
0.0±0.0
0.0±0.0
0.0±0.0
3.3± 1.4
6.7± 2.9
0.0±0.0

a
a
a
a
a
a

48 saat
3.5±0.2
0.0±0.0
0.0±0.0
6.9±1.4
13.8±2.9
3.3±0.2

b
b
b
ab
a
b

72 saat
3.5±0.2
0.0±0.0
3.5±0.7
17.2±1.4
20.7±2.9
3.3±0.2

b
b
b
a
a
b

*Gelin böceği erginlerinin ölüm verileri yıllara göre istatistiki açıdan farklılık göstermediğinden iki yılın verileri
birleştirilerek analiz edilmiştir.

Benzer şekilde Welter et al. (2005), elle asılabilir feromon yayıcıların, tabanca
ile uygulanan macun formülasyonların veya püskürtülebilir feromonların direkt
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olarak mücadele amacıyla kullanılmasına dayanan entegre zararlı yönetimi
programlarının yüksek derecede seçici olduğunu kaydetmiştir. Kaliforniya’da elma
bahçelerinde püskürtülen feromonun gerek uygulama yapılan alanda gerekse bunun
dışında bulunan doğal düşmanlara karşı olumsuz bir etkisi olmamıştır. Feromon
uygulamalarının sonucunda yapılan analizlerde neredeyse hiç kalıntı tespit
edilememiş ve yer altı sularında ya da doğada kimyasal birikim bulunamamıştır.
Laboratuvarda feromon uygulamasının önerilen etiket dozunda C.
septempunctata erginlerine hiç toksik etki göstermemesi ileride yapılacak arazi
çalışmaları açısından umut verici olup biyolojik mücadeleye katkı sağlama
potansiyeli yüksektir. Örneğin Witzgall et al. (2010), çiftleşmeyi engelleme
tekniğinin uygulandığı elma bahçelerinde bulunan avcı Carabidae tür sayısının
sadece kimyasal mücadele yapılan bahçelere göre çok daha fazla olduğunu
belirlemiştir. Özellikle Pterostichus spp.’nin gözlemlenen Carabidae türlerinin
%75’inden fazlasını oluşturduğuna ve bazı türlerin Elma içkurdu’nun avcısı
olduğuna dikkat çekilmektedir (Epstein et al. 2001). Knight et al. (1997) ise
feromon uygulaması yapılan bahçelerde biyolojik mücadele etmenlerinin
yoğunluğunun artması için belirli bir süreye ihtiyaç duyulduğunu tespit etmiştir.
Elma içkurdu yumurtalarında avlanmanın ancak geç mevsimde erken mevsime
göre kimyasal mücadele yapılan bahçelerden fazla olduğu kaydedilmiştir.
Boguslawski & Basedow (2001), Mısır’da pamukların ana zararlısı pembe
kurda (Pectinophora gossypiella Saund.) karşı feromon uygulaması
yapılanparsellerde doğal düşman popülasyonu açısından kimyasal mücadele
yapılan parsellere göre istatistiki yönden önemli bir farklılık bulamamışlardır. Buna
karşın, araştırmacılar sekonder Heteropter zararlıların kimyasal mücadele
uygulanan tarlalarda çok daha yoğun olduğunu tespit etmişlerdir. Böylece,
çiftleşmeyi engelleme tekniğinin sekonder zararlıların ortaya çıkmasına neden
olmadığı gibi mevcut sekonder zararlılar ile biyolojik mücadeleyi teşvik ederek
entegre mücadelenin etkinliğini arttırdığı sonucuna varılmıştır.
Çoğu pestisidin aksine çalışmamızda kullanılan püskürtülebilir C. pomonella
feromonunun gelin böceği erginlerine toksik etkisinin çok az veya hiç olmadığı
tespit edilmiştir. Liu & Stansly (1996), C. septempunctata popülasyonlarının
korunması için insektisit, fungusit ve herbisit uygulamalarından kaçınılmasını
önermektedir. Nitekim farklı pestisit gruplarının C. septempunctata erginleri
üzerinde farklı düzeyde toksik etkileri olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte,
Nikolova (2016), botaniksel kökenli insektisitler olan azadirachtin ve piretrum’un
C. septempunctata erginlerine karşı toksik etkisinin bulunmadığını saptamıştır. Bu
nedenle, entegre mücadele programlarında özellikle ana zararlıların yüksek
popülasyonları ile karşılaşılması durumunda feromon uygulamaları ile birlikte
uyumlu bir şekilde kullanılabilecek biyopestisitler olduğu unutulmamalıdır.
Bu çalışma esnasında gözlemlenen diğer önemli bir nokta ise püskürtülebilir
feromon uygulaması yapıldıktan hemen sonra C. septempuntata erginlerinin
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yaprağın uç bölümüne yönelip orada bir süre beklemesidir. Ancak birkaç saat sonra
erginlerin uygulama yapılan ortamdan sakınma davranışının yerini normal
davranışlara bıraktığı görülmüştür. Bunun aksine, bazı pestisitler gelin böcekleri
üzerinde sadece toksik etki yapmayıp aynı zamanda bulundukları alandan
uzaklaşmalarına yol açmaktadır. Wiles & Jepson (1994), deltamethrin’in C.
septempunctata’ya karşı uzaklaştırıcı etki gösterdiğini ve bu insektisitin
uygulandığı ağaçlara böceğin uzun bir süre gitmediğini gözlemlemişlerdir. Hatta
gelin böcekleri insektisit uygulanmamış bitkilere yönelmiş ve habitatını bile
değiştirmişlerdir. Yine Singh et al. (2001), dimethoate uygulanmış bitkilerde C.
septempunctata’nın daha az zaman geçirdiğini kaydetmişlerdir.
Sonuç olarak, bu çalışmada mikrokapsüllenmiş püskürtülebilir C. pomonella
feromonu yaprakbitlerine özelleşmiş avcı C. septempuntata erginlerine karşı çok az
ya da hiç toksik etki göstermediğinden elma entegre mücadele programları
kapsamında Elma içkurdu ile mücadelede güvenle kullanılabileceği
düşünülmektedir. Bununla birlikte, püskürtülebilir feromon uygulamalarının diğer
doğal düşmanlara etkisinin belirlenmesi gerekli olup bu konuda başka çalışmalar
yapılması faydalı olacaktır.
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