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ÖNSÖZ 

Sürdürülebilir tarım, uzun yıllar çevreye zarar vermeden doğal 

kaynakların korunmasını sağlayarak ve tarımsal teknolojileri 

kullanarak tarımsal üretim yapılmasıdır. Ülkemiz açısından 

sürdürülebilir tarımı değerlendirecek olursak, en önemli konular; toprak 

kaybı (erozyon), girdilerin fazla olması, çevre kirliliği, aşırı sulama, 

sanayileşme, kentleşme ve turizmden kaynaklanan etkiler, çayır ve 

meraların erken ve aşırı otlatılması sonucu giderek azalmasıdır. 

Ülkemizdeki toprakların yaklaşık %80'inde orta ve çok şiddetli erozyon 

görülmekte, bu durum da sürdürülebilir tarımı etkileyecek seviyededir. 

Yanlış yapılan tarımsal uygulamalar, özellikle toprak işleme biçim ve 

teknikleri mevcut bitki örtüsünü tahrip etmekte ve erozyona neden 

olmaktadır. Yine çok yüksek miktarlarda ve yanlış tekniklerle 

uygulanan kimyasal gübreler toprağın kirlenmesine neden olmaktadır. 

Ayrıca gereğinden fazla uygulanan ve kullanılmaması gereken hastalık 

ve zararlı ile mücadele ilaçları doğal dengeyi bozmaktadır. 

Sürdürülebilir tarım, üretimde agronomik, çevresel, sosyal ve 

ekonomik boyutları tümüyle kapsayan ve hepsini dengede tutmayı 

hedefleyen bir kavramdır. Amaçları, bir taraftan tarımda verimliliği 

sürdürürken diğer taraftan da çevreye verilen zararı en alt seviyeye 

indirmek, kısa ve uzun vadede ekonomiyi canlandırmak, tarımla 

geçimini sağlayanların hayat standartlarını yükseltmek ve bu amaçla 

yapılan tüm uygulamaları iyileştirmektir. Öncelikle bilinmesi gereken 

ana kurallar; dünyada tarımsal üretim için ihtiyaç duyulan kaynaklar 

sınırsız değildir ve doğal dengenin bozulması ile arzulanan ölçüde ve 
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devamlı bir gelişme sağlanamaz. Sürdürülebilir tarımda esas olarak 

üreticinin uzun vadede elde edecekleri gelir çok önemlidir. 

Sürdürülebilir bir hayat için mutlak suretle gelecek nesiller için 

planlamalar yapılmalı ve bu yapılan planların da gelecek nesillerin 

hayat standartlarını daha da yükseltecek, kişisel özgürlükleri 

kısıtlamayacak nitelikte olması gerekmektedir. Tarımın sürdürülebilir 

olması için doğal kaynakların mutlak suretle korunması gerekmektedir. 

Aksi durumda anlık ve geleceği düşünmeden yapılan uygulamalar 

sonucunda gelecek nesillerin uzun vadede zorluklarla karşılaşması 

kesindir. Bundan dolayı öncelikle planlanan hedefler çok iyi 

belirlenmeli ve net bir şekilde ortaya konulmalı, sürdürülebilir olmayan 

tarımsal uygulamalara kesinlikle destek verilmemelidir. 

Günümüzde, geleceğini tehlikeye atmadan ihtiyaçlarını karşılayan bir 

topluluk oluşturmak için sürdürülebilir tarım son derece önem verilmesi 

gereken bir konudur. Doğal kaynaklarımızın korunması, erozyonun ve 

orman yangınlarının önlenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, 

tarımda uygun ilaç yönetimi ve yetiştirme teknikleri kullanarak 

arazilerimizin verimliliğinin arttırılması, son zamanlarda önemi gittikçe 

artan organik tarım, sürdürülebilir hayat ve sürdürülebilir tarım için 

önemli gereklilikler olarak karsımıza çıkmaktadır. 

 

     Prof. Dr. Kağan KÖKTEN 
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1. GİRİŞ 

Hem tarım alanlarının hem de doğal kaynakların, artan dünya nüfusu 

ve hızlı kentleşme yüzünden azalması ve artan gıda talebinin 

sağlanabilmesi için yapılan yoğun tarımsal uygulamalar; çevre kirliliği, 

doğal kaynakların azalması ve doğal kaynakların tahrip edilmesi gibi 

birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu sorunlarla 

mücadele etmek için önceleri verimi ve üretimi arttırma hedefi olan 

tarım uygulamalarının yerini sürdürülebilir tarımsal üretim almıştır. 

Hem ekonomik hem sosyal hem de çevresel hedefleri olan 

sürdürülebilir tarıma, yenilikçi yaklaşımların uygulanmasıyla 

ulaşılabilir. Bu bölüm, Türkiye tarımında sürdürülebilirlik kavramının 

açıklanması ve yenilikçi yaklaşımların İyi Tarım Uygulamaları (İTU) 

örneğiyle ortaya konulması amacıyla yazılmıştır.  

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı 1987 yılında ilk kez, “Dünya Çevre ve 

Kalkınma Komisyonu”nun hazırladığı “Brundtland Raporu”nda 

"Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini 

karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma" olarak 

ifade edilmiştir (Anonim, 1987; Anonim, 2020). Bir başka şekliyle ise; 

“üretim, tüketim, ticaret ve büyüme gibi ekonomik alanlar ile kültürel, 

siyasal, sosyal ve çevresel alanlarda kullanılan sürdürülebilirlik 

kavramı, kısaca bugünkü kaynakların gelecek nesillere kayıpsız bir 

şekilde aktarılması” olarak tanımlanmıştır (Kuşat, 2013; Aydın 

Eryılmaz ve Kılıç, 2018). Caffey ve ark. (2001) ise sürdürülebilirliği 

“herhangi bir gelişim faaliyetinin ekonomik, çevresel ve sosyolojik 
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etkilerinin bütünsel bir değerlendirmesi” olarak ifade etmişlerdir. 

Yeterli miktarda ve kalitede tarımsal üretim sağlamak, etkin kaynak 

kullanımı, çevreye duyarlı tarımsal üretim gerçekleştirmek ve her türlü 

çevre kirliliğini minimize etmek amacıyla, doğal kaynakların uzun 

süreli olarak korunması ve doğal kaynakların verimliliklerinin güvence 

altına alınmasıyla birlikte, ekonomik, sosyal ve çevresel yönden dengeli 

bir tarım sistemi olarak ifade edilen tarım sistemine sürdürülebilir tarım 

denilmektedir (Turhan, 2005; Karaca, 2013). Aschmann (2000) 

MacRae ve ark. (1990)’nın geleneksel tarımdan sürdürülebilir tarıma 

dönüşme süreci için üç kademeli bir yaklaşım sunduğunu rapor etmiş, 

yenilenemez kaynakların tüketimini azaltmak için artan verimlilik 

yaklaşımı, olumsuz çevresel etkilere neden olan materyal ve yönetim 

uygulamalarının daha çevre dostu uygulamalar ile değiştirilme 

yaklaşımı ve tüm çiftlik işlemleri yeniden tasarım yaklaşımı ile 

geleneksel tarımdan sürdürülebilir tarıma dönüşme süreci geçirebilirler 

(Özgüven ve ark., 2019).  

Taş ve Olum (2020) sürdürülebilirlik kavramının uzmanlık alanlarına 

göre farklı tanımlar içerdiğini, Yeni (2014)’nin ekonomi bilimi için 

sürdürülebilirliği; yaşam standartlarının belirli bir seviyede tutulması 

gerekliliği ve çevre bilimi için ise ekolojik hayatın korunması olarak 

tanımladığını bildirmiştir. Chapin ve ark. (1996) tarafından 

“sürdürülebilirlik; ekosistemin devamlı olarak etkin bir şekilde 

işleyebilme yeteneği” olarak, Yavuz (2010) tarafından “süresi belli 

olmayan bir döngüyü sürdürebilme kapasitesi” olarak ve Salomone 
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(2014) tarafından “insanoğlunun yükünü kaldırabilmek için 

yeryüzünün kapasitesini korumak şeklinde tanımlanmıştır. 

Sullivan (2003) bir çiftlik ya da kırsal bir toplumun sürdürülebilirliğinin 

üç hedefine ulaşmasındaki göstergeleri aşağıdaki gibi açıklamıştır; 

• Ekonomik sürdürülebilirlik 

Aileye ait net değer sürekli artmalıdır, 

Aile borçları sürekli düşme eğilimindedir, 

İşletmeler her yıl kar elde etmektedirler, 

İşletme dışı yem ve gübre alımı azalmaktadır. 

• Sosyal sürdürülebilirlik 

Çiftlikler diğer işletmeleri ve aileleri desteklemektedir, 

Sermayenin dolaşımı yerel ekonomi içindedir, 

Kırsaldaki ailelerin sayısı artmakta veya sabit kalmaktadır, 

Gençler çiftlik işlerine devam eder, 

Eğitimli nüfus kırsal topluma geri dönmektedir. 

• Çevresel sürdürülebilirlik 

Çorak toprak yoktur, 

Çiftlik derelerinde kirli su değil temiz su akmaktadır, 

Yabani hayat boldur, 

Çiftlik derelerinde bulunan balıklar verimlidir, 

Çiftlik peyzajının vejetasyonu faklıdır. 

3. SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLKELERİ 

Toplumun beslenme ihtiyacını karşılamada en önemli rolü üstlenen 

tarım sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak her zaman hükümetlerin 
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en temel politikalarından biri olmuştur. Bu bölümde çevresel, 

ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğin tarım ile olan ilişkisi 

irdelenecektir (SKD, 2018).  

3.1. Tarım ve Çevresel Sürdürülebilirlik 

3.1.1. Toprak ve su yönetimi 

a) Toprak yönetimi: Tarımsal üretime başlamadan önce gerekli toprak 

analizleri yapılmalı, miktar, içerik, zaman ve yöntem açısından toprağa 

uygun gübreleme işlemi yapılmalıdır. Tarım arazisindeki hayvansal 

atıkların ekosistem üzerindeki etkileri kontrol edilmelidir. Nadasa 

bırakma, yeşil gübreleme ve ekim nöbeti gibi uygulamalar tercih 

edilmelidir. Toprak işleme çalışmaları toprağın kalitesine korumak 

amacıyla doğru zamanlama ve doğru ekipman ile gerçekleştirilmelidir. 

Toprak erozyonunu ile mücadele etmek için biyolojik ve mekanik 

mücadele yöntemleri tercih edilmelidir. Mera hayvancılığında, hayvan 

popülasyonu kontrol altında tutularak, aşırı otlatmanın engellenmesi 

sağlanmalıdır. Yangın veya kesilme sonucunda ortaya çıkan doğal 

ormanlar tarımsal arazi olarak kullanılmamalıdır. 

b) Su yönetimi: Yasal düzenlemeler çerçevesinde izni alınmış yer altı 

ve yüzey su kanallarından karşılanan sular, tarımsal üretim faaliyetinde 

kullanılmaktadır. İşletmenin kullanacağı suyun uygunluğu periyodik 

olarak yapılan analizlerle belirlenmektedir. Sulamaya ait bilgiler kayıt 

altına alınarak toprak nemi ve bitki ihtiyaçlarına göre sulama 

programları hazırlanır ve su ihtiyacı az olan ürünlerin yetiştirilmesi 

tercih edilir. Sulamada etkinliği sağlamak için yeni nasıl basınçlı 
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sulama sistemleri tercih edilmelidir. Sulamada kullanan tüm 

ekipmanların kalibrasyonlarının periyodik bakımları optimum kullanım 

için son derece önemlidir.  

3.1.2. Biyolojik Çeşitlilik, Doğal Yaşam ve Ekosistem 

a) Koruma ve geliştirme: Ekosistemdeki yaban hayat ve doğal yaşam 

belirlenerek, işletmenin etkisinden korunmaya çalışılır. Tehdit ve 

tehlike altında olan türler takip edilir. Biyoçeşitliliğin korunması ve 

geliştirilmesi için işletme ölçeği dikkate alınarak tarım dışı işlenmemiş 

alanlarda herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmez. İşletme içerisindeki 

vahşi türler için avlanma, yakalanma, toplanma ve ticaret gibi işlemler 

yapılamaz. Tarım arazisi içinde farklı yaşam alanları geliştirilir. Farklı 

zamanda çiçek açan türlerin gelişimi sağlanarak yeşil çit oluşturulması 

sağlanır. Arazinin zararlı ve hastalıklardan korunmak ve topraktaki 

organik çeşitliliği korumak için farklı ürün desenleri oluşturulur.  

b) Tarıma Elverişli Olmayan Alanların Korunması: İşletme sınırları 

içerisinde yar alan tarıma elverişsiz alanlardaki çeşitlilik korunarak, 

tarımsal alan özelliğini yitirmiş bölgelerde bitki örtüsü yeniden 

düzenlenir. 

3.1.3. Enerji 

İşletme sınırları içindeki farklı alanların enerji gereksinimleri ve 

kullanımları belirlenir ve kayıt edilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımı tercih edilir. Biyogaz tesislerinin kurulması, enerji tüketimi 

düşük verimliliği yüksek tarımsal aletlerin tercih edilmesi ve 
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kalibrasyonun düzenli yapılması yakıt ve enerji tüketiminin optimum 

seviyede olmasına olanak sağlayacaktır.   

3.1.4. Atık yönetimi 

İşletmede atık yönetim planı oluşturulmalı, kompost alanı, atık 

depolarının altyapıları yerleşim alanının dışında olması gerekmektedir. 

İşletme atıkları akarsu, su kanalı vb gibi yerlere atılmamalıdır. Her türlü 

ortaya çıkan işletme atıklarının uygun şekilde işlenerek kompost 

yapılması ve doğrudan toprağa karıştırılması tercih edilmelidir. 

Hayvansal üretim sonucunda ortaya çıkan zararlı atıkların takip 

edilmeli ve denetlenmesi gerekmektedir. Hayvansal üretim kaynaklı 

oluşan kötü kokunun hava kalitesine olan olumsuz etkisinin azaltılması 

hedeflenmelidir. Organik atıkların uygun şekilde kompost haline 

getirilerek toprağa verilmesi gerekmektedir. Tüm kimyasal girdiler 

toprağa ve suya temas etmeden hazırlanmalıdır. Kimyasal atıkların 

kutuları konteynerlerde toplanarak çevre temasının engellenmesi 

gerekmektedir. Geri dönüşümü olmayan kimyasallar ve zehirli atıklar 

yasal yükümlülükler dikkate alınarak yok edilmelidir. Acil durum 

eylem planı hazırlanmalı ve gerekli durumlardan uygulanmalıdır. 

İşletmede uygun görülen yerlerde farklı türdeki atıklar için geri 

dönüşüm kutuları bulundurulmalıdır. 

3.1.5. Tarımsal girdiler 

Uluslararası anlaşmalar ve yasal mevzuatlarla izin alınan tarımsal 

girdiler satın alınır, kullanılır ve depolanır. Bütün tarımsal girdiler, satın 

alınması işlemi ve prosesleri kaydedilir. Tarımsal girdilerin depo 
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edildiği alan uyarıcı levha ve tabelalarla belirlenir ve çalışanlar bu 

konuda bilgilendirilir. Zirai kimyasallarla temas eden ekipmanlar ve bu 

tür atıklar insan sağlığına ve çevreye tehlike oluşturmayacak şekilde 

depo edilmelidir. Tarımsal girdilerin depo edildiği alanlarda hava 

sirkülasyonu düzenli bir şekilde yapılmalıdır. İşletmede İş Sağlığı ve 

Güvenliği (İSG) uzmanı istihdam edilmeli veya İSG danışmanlık 

hizmeti satın alınmalıdır. Tarımsal girdiler, yiyecek, su ve yem ile 

teması olmadan ayrı depo edilmelidir. Depolara giren ve çıkan tüm 

kimyasallar kayıt altına alınır, ve depo sorumlusundan başkasının 

depoya ulaşması engellenir. Tarımsal girdiler toprak analizine ve 

uzman kişi görüşüne göre kullanılmalıdır. 

3.1.6. İklim değişikliği 
Sera gazı (metan, azot oksit, karbondioksit vb.) emisyon ölçümlerinin 

yapılması ve bu işlemin takip edilmesi gerekmektedir. Sera gazının 

zararını minimize etmek için girdiler ve tarım aletleri uygun 

kullanılmalıdır. Uzun vadede uygun bir ekim, dikim ve tarım politikası 

planlanmalıdır.  

3.2. Tarım ve Sosyal Sürdürülebilirlik 

3.2.1. Çalışan hakları ve çalışma ortamı 

a) Sağlıklı ve güvenli çalışma şartları: Çalışanların sağlıklı ve güvenli 

çalışma şartları yönetim tarafından organize edilir, bu şartlar yasa ve 

yönetmeliklerle bellidir. Mevzuatların düzenlenmediği durumlarda 

uluslararası kabul görüş uygulamalar esas alınır. Çalışanlara fiziksel, 

cinsel ve psikolojik v.b şiddetler uygulanamaz. İşletme imkanları 
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dahilinde çalışanlara ihtiyaçları doğrultusunda barınma imkanı, 

temizlenme imkanı, beslenme ve tedavi sağlanmalıdır. Çalışanlara 

ulaşım ihtiyaçları işletme yönetimi tarafından sağlanır. İşletme 

yönetimi çalışanların yıllık sağlık kontrollerini yaptırmakla, işletmede 

İSG uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmakla yükümlüdür.  

b) Çalışma süreleri ve çalışma ücreti: Tam zamanlı çalışanların ücreti 

asgari ücretin üzerinde ve 45 saat olmalıdır. Haftalık çalışma süresi 

aşıldığında iş kanununun fazla çalışma hükümleri uygulanır. Ara 

vermeden altı (6) iş günü için bir (1) gün tatil verilir. Yıllık ücretli izin 

günleri kıdeme göre değişmekle birlikte en az 14 gün olarak 

belirlenmiştir. Mesai olayında gönüllük esastır, mesai yapan çalışana ya 

izin verilir ya da fazla ücret verilir. Çalışanlardan ek ödeme isteyen 

aracılarla çalışılmayacağı gibi ve çalışanlara ücret kesintisi şeklinde 

disiplin cezası uygulanamaz. 

c) Ayrımcılıkla mücadele: Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler 

ile belirlenen eşitlik hükümleri gereğince çalışanlar arasında ayrımcılık 

yapılamaz. Yönetim bütün çalışan haklarında eşit davranır, dezavantajlı 

çalışanlar için pozitif ayrımcılık uygulayabilir.  

d) Sendikal hak ve özgürlükler: Çalışanların kendi hür iradeleriyle 

sendikaya üye olma ve yöneticilik yapma hakkı vardır. Çalışanlar bu 

faaliyetlerden dolayı işten çıkarılamaz ve herhangi bir ceza verilemez. 

e) Anlaşmazlıkların yönetilmesi: İşçilerle yönetim arasında açık bir 

iletişim ağı kurulmalıdır. Problemlerin çözüme kavuşturulmasında 
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yönetim süratli, adaletli ve açık davranarak, paydaş katılımı temeline 

dayanan bir tutum sergiler.  

f) Çocuk işçi ve zorla işçi çalıştırma yasağı: 15 yaşını doldurmamış 

kişiler işletme bünyesinde çalıştırılamaz. Ancak kültürel veya 

sosyoekonomik sebeplerle çalışma yaşının altında olan çocukların işte 

zorlanmamaları koşuluyla ailelerine yardımcı olmalarına izin verilir. 

Çalışma yağının altında olan çocukların eğitim süreçlerine katılımı 

sağlanır. Kimse zorla çalıştırılamaz, insan kaçakçılığı ve tutsak işçilik 

yasaktır, yasal izinleri olmayan yabancı uyruklu kişiler işletmede 

çalıştırılamaz.  

3.2.2. Eğitim 

Bir yönetim programı dahilinde niteliği ve sıklığı belirlenen teorik ve 

uygulamalı eğitimlerden çalışanların yararlanması sağlanır. Yetkinlik 

gerektiren ve işletmede kullanılan makine ve ekipmanlarla ilgili 

çalışanların yeterli duruma gelmeleri sağlanmalı ve yasal açıdan 

zorunlu olan belgeler kayıt altına alınmalıdır. Üretimde kullanılacak 

olan kimyasallarla ilgili uygulama ve depolama noktasında eğitim 

verilmelidir. Sürdürülebilir tarım konusunda çalışanlar periyodik olarak 

bilgilendirilmelidir.  

3.2.3. Yerel toplum ile ilişkiler 

Tarımsal işletmelerle tüm paydaşlar arasında karşılıklı güvene ve 

işbirliğine dayalı bir sistem kurmalıdır. İşçi alımında yerel işgücüne 

öncelik verilmelidir. Ortak kaynakların kullanımı, korunması ve 

sürdürülebilirliği için ilgili paydaşlarla işbirliği sağlanmalıdır.  
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3.3. Tarım ve Ekonomik Sürdürülebilirlik  

3.3.1. Yönetim sistemi, kayıtlar düzeni ve şeffaflık 

İşletmede tüm proseslerde güvenli, kaliteli ve şeffaf bir sistem 

oluşturulmalıdır. İşletme diğer işletmeler ve paydaşlarla işbirliği içinde 

olur ve iyi uygulamalarını açık bir şekilde paylaşır. Yasal 

mevzuatlardan haberdar olan işletme yönetimi 15 gün içinde tüm 

değişiklikleri paydaşlara iletir ve bu değişikliklere göre iş yapılır. 

İşletmede yapılan tüm uygulamalar ve tüm girdiler kayıt edilir. 

Ekonomik, çevresel ve sosyal performansa yönelik bütüncül hedefler 

belirlenir ve süreç takip edilir.  

3.3.2. Finansal istikrar 

İşletmenin finansal sürdürülebilirliği için uzun dönemde karlı ve 

istikrarlı bir politika izlemesi gerekmektedir. Ürün seçiminde, pazarın 

yapısı, müşteri profili ve iklim değişkenliği göz önünde 

bulundurulmalıdır. İşletmede uygun ve kalifiye işgücünün bulunması 

ve geliştirilmesi göz önünde bulundurulmalıdır. Enerji ve su 

kullanımında verimliliği yüksek ekipmanlar ve yenilenebilir enerji 

kaynakları öncelikle yatırım tercihleri olmalıdır. Ürünlerde kayıp 

oranları belirlenir, optimum üretim hesaplanır. Üretimden sonra hijyen 

ve gıda güvenliği uygulamalarına yönelik uygulamalar gerçekleştirilir. 

Biyogüvenlik kriterleri oluşturulmalıdır. Efektif sağlık ve hastalık 

yönetim plan ve programları oluşturulur ve tüm süreç kayıt altına alınır. 

Hastalık durumlarında sadece veteriner hekimin uygun gördüğü ilaçlar 
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uygun gördüğü dozlarda kullanılır, ilaç kalıntıları ile ilgili bilgiler 

dikkate alınır.  

3.3.3. Ürün seçimi ve verimliliği 

Havza temelli üretim modeli gözetilmelidir. Ortalama verim birim 

başına verim ve pazarlanabilir ürün miktarı kriter olarak kullanılarak 

toplam işletme verimliliği hesaplanır. Suyun devamlılığı analiz 

edilmelidir. Toprak ve su kaynaklarının analizleri yapılır. Uygun hasat 

zamanı ve ürüne özel hasat teknikleri belirlenir. Hayvansal üretimde 

uygun ekipmanların seçimi ve kullanımı son derece önemlidir. 

Hayvanlara verilecek yem ve suyun yeterli ölçüde ve kalitede olması 

gerekmektedir. Hayvanların yaşam alanlarının hijyen yönünden uygun 

olması gerekir. Her açıdan hayvan refahı dikkate alınmalıdır.  

4. SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMIN HEDEFLERİ 

• Gıda güvenliği ve kalitesinin sağlanması 

• Temiz su ve su tasarrufu sağlanması 

• Müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilir tedarik zincirinin 

oluşturulması 

• İş etiği ve şeffaflık sağlanması 

• İş sağlığı ve güvenliğinin oluşturulması 

• Çalışan bağlılığı ve memnuniyetinin sağlanması 

• Üretim sürekliliği ve veriminin oluşturulması 

• Uluslararası standartlara ve yasalara uyum sağlanması 

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliği ve 

enerji tasarrufu sağlanması 
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• İklim değişikliği ile mücadele edilmesi 

• Atık yönetimi, ayrıştırma ve geri dönüşüm, ilaçlı-gübreli atık 

suların yönetiminin sağlanması 

• Sera gazı emisyonlarının azalmasının sağlanması (Anonim, 

2020).  

5. SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMDA İYİ TARIM 
UYGULAMALARI (İTU) 

Artan dünya nüfusunun beslenme ihtiyacını karşılamak için üretimi 

arttırıcı etkisi olan kimyasal girdilerin yoğun olarak kullanıldığı 

uygulamalar, çevresel sorunların ülke sınırlarını aşması ve meydana 

gelen zararların bölgesel ve uluslararası boyuta ulaşmasına neden 

olmuştur. Bu çevresel sorunlar ve ortaya çıkan zararlar var olan doğal 

kaynakların etkin kullanımı esasına dayanan sürdürülebilir tarım 

sistemlerinin geliştirilmesini tetiklemiştir. Tüketici bilincinin artması 

ile birlikte gıda ürünlerinin güvenirliğinin ve canlı sağlığına zarar 

vermeyecek şekilde üretilmesinin gerekliliği yeni üretim yöntemlerinin 

ortaya çıkmasında etkili olmuştur (Yaşar, 2017). Özellikle gelişmiş 

ülkelerdeki perakendecilerin üretim prosesinde çevre, insan ve hayvan 

sağlığı açısından zararlı olmayan üretim yöntemlerini tercih etmeleri İyi 

Tarım Uygulamaları (İTU) kavramının ortaya çıkmasında önemli rol 

oynamaktadır (Sayın ve ark., 2015) 

Tarımsal sürdürülebilirliğin temel amacı; kullanılan üretim 

yöntemlerinin çevre dostu olması ve toplum sağlığını korumaktır. İTU 

ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik boyutlarını dikkate alan 

sürdürülebilir üretim yöntemlerinden biridir (Tüccar, 2020). 
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Uygulamada en çok örneği olan sürdürülebilir tarım sistemlerinden biri 

olan İTU’nın önemi de hem Dünya’da hem de Türkiye’de gün geçtikçe 

artmaktadır (Kaypak, 2011; Aydın Eryılmaz ve Kılıç, 2018). İTU; 

“kimyasal girdi kullanımının, insan sağlığı ve çevreye zarar 

vermeyecek şekilde uygulandığı, bütün tarımsal faaliyetlerin kontrol 

edilip, bütün tarımsal uygulamaların kayıt altına alındığı bir sistemdir” 

(Hasdemir, 2011; Aksoy ve ark., 2013). İTU; son yıllarda hızlı bir 

değişim gösteren ve küreselleşen gıda ekonomisinde etkin rol oynayan 

gıda firmaları, çiftçiler, tarım işçileri ve tüketicilerin kaliteli gıda 

üretimi, gıda güvenliği ve tarımın çevresel sürdürülebilirliği 

konularında üstlendikleri sorumluluklar çerçevesinde doğmuştur (İçel, 

2007).  

6. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE İTU 

6.1. Dünyada İTU 

1997 yılında Avrupa’da perakendeciler arasında lider kişilerden oluşan 

bir grup, (İTU) konusunda çalışmalara başlamış ve “EUREP (Euro-

Retailer Produce Working Group)” adında yaş meyve ve sebze 

üretiminde güvenli ve sürdürülebilir üretim için adımlar atılmış İTU 

esasları ortaya konulmuş ve bu esaslar gıda güvenliği sistemi (HACCP) 

prensipleri ile belirlenmiştir (Polat, 2014; Anonim, 2020c). 2001 

yılında EUREP bünyesinde bulunan perakendeci ve tedarikçi üyeler 

“Konsey” ve “Teknik ve Standartlar Komitesi”ni kurarak 

“(EUREPGAP)” yaş meyve ve sebzede İTU’na ilişkin esaslar ve 

tarımsal üretim için sertifikasyon kuralları ortaya konulmuştur. “Gıda 

ve Tarım Örgütü (FAO)”, tarafından İTU 2002’deki “Dünya 
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Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi”nde tarım ve kırsal kalkınmanın 

ilkelerinden biri olarak kabul edilmiştir (Aydın Eryılmaz ve Kılıç, 

2018). 2007 yılında yapılan logo ve isim değişikliği ile birlikte 

“EUREPGAP” “GLOBALGAP” adı ile dünyada kabul gören bir 

standart haline dönüşmüştür. Bu standart ile yaş meyve ve sebzede 

Avusturya, İngiltere, Şili, Japonya, İspanya, Yeni Zelenda ve Almanya 

gibi ülkeler tam eşdeğerlik sağlamaktadır (Öner ve Işın, 2010; Aba ve 

Işın, 2014). İngiltere, Hollanda ve İspanya “GLOBALGAP” 

sertifikasına sahip olan üretici sayısı ve sertifikalı ürünlerin alan bazlı 

değerlendirilmesinde ilk üç sırada yer alan ülkelerdir. Patates en çok 

sertifikalandırılan ürün olma özelliği ile ilk sırada iken, patatesi 

sırasıyla elma ve üzüm takip etmektedir. “GLOBALGAP”, 

uygulamada hiçbir yasal zorunluluk istemeyen, gönüllülük esası 

temelinde olan, dünya üzerinde tarım ürünleri ticaretinde talep gören en 

yaygın ve en kabul gören sertifika olma özelliğine sahiptir (Hasdemir, 

2011).  

Sürdürülebilir tarım sistemleri; gelişmiş ülkeler birinci sırada olmak 

üzere çoğu ülkede desteklenmektedir. Örneğin Finlandiya’da “Agri-

Environmental Payments (AEP)” adı altında 2007-2013 yılları arasında 

tarımsal üretimde yararlanılan su kaynaklarının neden olduğu kirliliği 

minimize etmek için, Almanya, Fransa, Hollanda ve İsviçre’de tarım 

yönünden daha az elverişli alanların tarımsal üretime katılmaları için , 

2009 yılında “Payment-By-Results (PBR)” ve “Agricultural 

Environmental Schemes (AES)” kapsamında, Ayrıca “Ekonomik 

İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)” üyesi ülkelerde, 2010 yılından 
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bu zamana kadar çevrenin korunması ve kültürel uygulamaların 

sürdürülebilirliğine yönelik “Payments for Environmental Services 

(PES)” adıyla destekler verilmiştir (Türkten ve ark., 2014). 

6.2. Türkiye’de İTU 

Cumhuriyet dönemi öncesinde özellikle zeytin üretiminde bazı üretim 

parselleri ve ürünlerin kayıt edilmesiyle, izlenebilirlik ve kayıt 

sistemlerinin oluşturulması ve 1957 yılında yürürlüğe giren 6968 sayılı 

“Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu” ve bu kapsamda 

yayımlanan mevzuat İTU’nın Türkiye'deki temelleri olarak kabul 

edilmekle beraber, Türkiye’de, İTU 2004 yılında "İyi Tarım 

Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik" ile başlatılmıştır (Davran, 2007).  

Türkiye’de iyi tarım uygulamaları ile ilgili çalışmalara 1972 yılında 

Stockholm’de düzenlenen konferansta değinilmiş ve bu gelişmeler 

1973-1977 yıllarında yayımlanan üçüncü beş yıllık kalkınma planında 

somut haliyle yayınlanmıştır. Türkiye’de şu anda alan bazlı 

desteklemeler kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iyi 

tarım uygulamaları desteği verilmektedir.  

Ataseven (2014), 2004 yılında iyi tarım uygulamalarına dair 

yönetmeliğin yayımlandığını bildirmiş, 2011 yılında ise hem bitkisel 

üretimde hem su ürünleri yetiştiriciliğinde hem de hayvansal üretimde 

“Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kriterleri”, “Su Ürünleri 

Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Kriterleri” ve “Hayvansal 

Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kriterleri” isimli 3 adet genelgenin 

yayınlandığını bildirmiştir.  
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2010 yılında ise iyi tarım uygulamalarına (meyve ve sebze üretimi için 

dekara 20 ₺ ve örtü altı üretimi için ise dekara 80₺) ilk defa destek 

verilmiştir. İyi tarım uygulamalarına verilen desteklerin yıllar itibariyle 

değiştiği ve yayınlanan tebliğlerle düzenlendiği belirlenmiştir. 2013 

yılında meyve ve sebze üretimi için dekara 25 ₺, örtü altı üretimi için 

ise dekara 100 ₺ destek verilirken, 2014 yılında meyve ve sebze üretimi 

için dekara 50 ₺, örtü altı üretim için ise dekara 150 ₺ destek verilmiştir. 

İyi tarım uygulamalarında nihai destekler, 2017 yılı itibariyle meyve ve 

sebze üretiminde dekara 50 ₺, örtü altı yetiştiricilikte dekara 150₺, süs 

bitkileri ve tıbbi ve aromatik bitkilerde ise dekara 100₺’dir (Anonim, 

2017). 2020 yılında ise, yetkilendirilmiş kuruluşlarca bireysel ve grup 

sertifikasyonu seçeneğine göre düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları 

sertifikasyonunu olan çiftçilere destekleme 1. kategori örtü altı bireysel 

sertifikasyona sahip üreticilere 150₺/da yapılmaktadır. Grup 

sertifikasyonunda ise 75₺/da destek verilmektedir (Tablo 1).  
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Tablo 1. İyi tarım uygulama destekleri (2020 yılı) 
İyi Tarım Uygulama Desteği  Sertifika Türü  ₺/da 

1. Kategori Örtü Altı Üretim Bireysel Sertifikasyon 150 

Grup Sertifikasyon 75 

Açıkta Üretim  Bireysel Sertifikasyon 50 

Grup Sertifikasyon 25 

2.Kategori  Bireysel Sertifikasyon 40 

Grup Sertifikasyon 20 

3. Kategori   Bireysel ve Grup Sertifikasyon 10 

Kaynak: Resmi Gazete, 2020 
 

1. kategori ürünler: Acur, Bakla, Balkabağı, Barbunya Fasulye, Bezelye, Biber, Brokoli, 
Çilek, Dereotu, Domates, Enginar, Fasulye, Havuç, Hıyar, Ispanak, Kabak, Karnabahar, 
Kereviz, Kuşkonmaz, Lahana, Marul, Maydanoz, Muz, Nane, Patlıcan, Pırasa, Roka, Tere, 
Turp 2. kategori ürünler: Altıntop, Armut, Avakado, Ayva, Böğürtlen, Elma, Erik, Fındık, 
İncir, Karpuz, Kavun, Kayısı, Kiraz, Kivi, Limon, Mandalina, Nar, Nektarin, Patates, Portakal, 
Sarımsak, Şeftali, Soğan, Trabzon Hurması, Üzüm, Vişne, Yenidünya 3. kategori ürünler: 
Adaçayı, Anason, Antepfıstığı, Badem, Biberiye, Ceviz, Çemen (buy), Çörekotu, Fesleğen 

(reyhan), Gül, Gojiberry (kurt üzümü), Hünnap, Karabuğday, Kekik, Kestane, Kimyon, Kinoa, 
Kişniş, Kuşburnu, Lavanta, Melissa, Rezene, Zeytin 

 

6.2.1. Türkiye’de iyi tarım uygulamasında uyulacak kıstaslar  

Tarım ve Orman Bakanlığı iyi tarım uygulaması yapacak üreticilerin 

uyması gereken kıstasları aşağıdaki gibi belirlemiştir (TOB, 2020). 

• Toprak işlenirken, erozyonu azaltan ve toprağın fiziksel yapısını 

koruyan tekniklerin kullanılması gerekmektedir.  

• Virüsten ari, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı çeşitlerin 

seçilmesi gerekmektedir. 

• Tohum, fide veya fidan kullanımında kaliteli ve sertifikalı olanlar 

seçilmelidir. 

• Yılda en az bir defa toprak analizleri ve ihtiyaç halinde ise yaprak 

analizleri yapılarak, uygun zaman ve uygun miktarda gübre 

kullanılmalıdır.  
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• Toprak yapısına göre hangi gübrenin uygun olduğu belirlendikten 

sonra, bitkinin ihtiyaç duyduğu miktarda ve zamanda gübreleme 

yapılmalıdır. 

• Sulama, gübreleme, ilaçlama, pestisit kullanımı vb. bütün 

uygulamalarla ilgili işlemler kaydedilmelidir.  

• Su kaynaklarından optimum şekilde yararlanabilmek ve bitkinin 

ihtiyaç duyacağı suyu temin edebilmek için uygun sulama 

sistemleri kullanılmalıdır. 

•  Sulama yapılırken kesinlikle atık su (kanalizasyon suyu) 

kullanılmamalıdır.  

• Risk değerlendirme esasları dikkate alınarak, sulama suyu 

kaynağının yılda en az bir defa mikrobiyal, kimyasal ve mineral 

kirleticiler yönünden analiz ettirilmelidir. 

• Hastalık ve zararlılarla mücadele "Entegre Mücadele Teknik 

Talimatları" dikkate alınarak ilk önce kültürel mücadele, mekanik 

mücadele, biyolojik mücadele veya biyoteknik mücadele 

yöntemleri tercih edilmelidir. Kimyasal mücadele en son çare 

olarak düşünülebilir. 

• Bütün pestisit uygulamaları kayıt altına alınır. Pestisit kalıntı 

analizlerinin sıklığı, risk değerlendirmelerine göre yapılmalı, 

azami kalıntı limitleri aşıldığında ise bir acil eylem planı 

olmalıdır. 

• Hasat işlemi, hijyenik koşullarda gerçekleştirilmelidir. 

• İşletmede bulunması muhtemel kâğıt, karton, plastik, ürün 

kalıntısı, yağ, kaya yünü vb. atık ürünler ile kimyasallar, yağ, 
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yakıt, ses, ışık kalıntı, paketleme evinden çıkan akıntılar 

belirlenerek bu atıkların mevcudiyeti belirlenmelidir. 

• Tarımsal kimyasallar ile işlem gerçekleştiren işçilere eğitim 

verilmeli ve işletmede ilk yardım eğitimi almış ve uygulama bilen 

kişiler bulundurulmalıdır. 

6.3. Türkiye İyi Tarım Uygulamalarına ait İstatistikleri (2007-

2019) 

2007 yılında Marmara bölgesinde Bursa, Çanakkale İstanbul ve 

Kocaeli illerinde, Karadeniz bölgesinde Giresun ve Samsun illerinde, 

İç Anadolu bölgesinde Karaman ve Konya illerinde; Ege bölgesinde 

Afyon, Aydın, Denizli İzmir Manisa ve Muğla illerinde, Akdeniz 

bölgesinde Adana Antalya Isparta ve Mersin illerinde olmak üzere 

toplamda 5 bölge ve 18 ilde başlayan iyi tarım uygulamaları 2019 

yılında Türkiye’nin yedi bölgesinin tamamında ve toplamda 66 ilde 

uygulanmıştır (Şekil 1). 2007 yılında 651 üretici ile uygulanmaya 

başlanan iyi tarım uygulamaları yıllar itibariyle artarak 2019 yılında 

61.894 üretici ile gerçekleştirilmiştir (Şekil 2). 2007 yılında iyi tarım 

uygulamaları sonucunda 56.000 ton üretim elde edilmiş, bu değer artış 

trendi izleyerek 2019 yılında 7.706.400 tona çıkmıştır (Şekil 3). 2009 

yılında iyi tarım uygulamalarında 146 üreticinin, 2019 yılında ise 67455 

üreticinin desteklendiği belirlenmiştir (Şekil 4). İyi tarım 

uygulamalarında destek verilen alan büyüklüğü 2009 yılında 18975 da, 

2019 yılında ise 4.825.659 da olarak belirlenmiştir (Şekil 5). 2009 

yılında iyi tarım uygulamalarına 341541₺ destek verilirken,  bu rakam 

2019 yılında 232.451.313₺ olarak belirlenmiştir (Şekil 6). Türkiye’de 
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2016 yılı itibariyle, en fazla iyi tarım uygulanan alana sahip bölge 

%48.89 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmuş, bu bölgeyi %16.56 ile 

Akdeniz bölgesi, %12.76 ile Ege Bölgesi izlemiştir. En fazla iyi tarım 

uygulanan alana sahip illerin sırasıyla Gaziantep (%23.38), Şanlıurfa 

(%16.86) ve Adana (%7.85) olduğu bildirilmiştir (Özdamar, 2019).  

 

 

Şekil 1. İyi tarım uygulanan il sayısı (2007-2019) 

 

Şekil 2. İyi tarım uygulayan üretici sayısı (2007-2019) 
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Şekil 3. İyi tarım uygulanan üretim alanı (2007-2019) 

 

Şekil 4. İyi tarım uygulamasında desteklenen üretici sayısı (2009-

2019) 
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Şekil 5. İyi tarım uygulamasında desteklenen alan (2009-2019) 

 

 

Şekil 4. İyi tarım uygulamasında destek miktarı (2009-2019) 
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önemli katkılar sunmak adına iyi tarım uygulamaları, geliştirilmeli ve 

teknolojiden yararlanma düzeyi artırılmalıdır. Nitekim Aydın Eryılmaz 

vd. (2019) tarafından yapılan çalışmada da, sürdürülebilir tarımın 

ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla değerlendirilmesine ve 

dengeli bir gelişmenin sağlanmasına yönelik uygulamalara ihtiyaç 

olduğu sonucuna varılmıştır. Hem artan gıda talebini hem de gıda 

güvenliğini sağlayabilmek için tarım ve gıda ile ilgili bütün stratejilerin 

ve politikaların, sürdürülebilir tarım ilkeleri dikkate alınarak ve 

bütüncül bir yaklaşım ile ele alınması ve geliştirilmesi son derece önem 

arz etmektedir. Sürdürülebilir tarım ilkeleri doğrultusunda 

gerçekleştirilen iyi tarım uygulamaları ile birlikte doğal kaynakların 

etkin kullanımı, üreticilerin ekonomik ve sosyal yönden yaşam 

standartlarının iyileştirilmesi, hayvan refahı ve yerel üretim gibi birçok 

alanda olumlu gelişmeler yaşanacaktır. İyi tarım uygulamalarının ürün 

kayıplarını azalttığı ve üreticiye ekonomik anlamda yarar sağladığı Oral 

(2015) ve Demirbaş (2019) tarafından yapılan çalışmalarda da ortaya 

konulmuştur. Siebrecht (2020); sürdürülebilir tarımın uygulanması için 

teorik, metodolojik, kişisel ve pratikte uygulanmasını engelleyen 

faktörlerin orta ve uzun vadede kapsamlı olarak ele alınmasını 

önermiştir. İyi tarım uygulaması için verilen devlet desteklerinin 

kademeli ve üreticiyi tatmin edecek şekilde verilmesi; küçük ölçekli 

işletmelerin iyi tarım uygulamalarını benimsemelerini 

kolaylaştıracaktır (Sayın vd., 2016; Demirbaş, 2019).  
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GİRİŞ 

Dünya üzerinde yaşayan canlıların ekosistem üzerindeki varlığı genel 

olarak biyolojik çeşitlilik olarak adlandırılmaktadır. Daha ayrıntıya 

indiğimizde; biyoçeşitlilik, belirli bir bölgedeki genlerin, türlerin, 

ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütünlük olarak 

ifade edilmektedir (Kaya ve Raynal, 2001; Anonim, 2014).  

Ekosistemler ve içinde yaşayan organizmalar ekolojik döngünün 

devamı için önemli biyolojik işlevlere sahiptir. Örneğin damarlı 

bitkilerin fizyolojik bir olayla (fotosentez) CO2 gazını yapraklardan 

absorbe etmesi ve atmosfere O2 gazını salması çevreyi daha temiz, 

sağlıklı ve insan yaşamına uygun duruma getirmektedir (Anonim, 

2020). Ekosistem içerisinde kendine yer edinmiş çok çeşitli 

mikroorganizma, bitki, mantar ve hayvan türleri sayesinde gıda, ilaç, 

yakacak, yapı malzemesi, barınak, tekstil ürünleri gibi çok çeşitli ürün 

elde edilmektedir. Buda bir bakıma ülkelerin biyolojik hazinesinin 

yanında önemli bir doğal sermayesi olduğunun göstergesidir. 

Dolayısıyla biyolojik çeşitlilik bakımından zengin ülkelerin dünya 

üzerinde önemli bir güce sahip olduğu bilinen bir gerçektir. İnsanların, 

gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının giderilmesinde vazgeçilmez 

bir yeri olan canlı kaynakların temeli, biyolojik çeşitliliğe 

dayanmaktadır (Anonim, 2020). 

Yeryüzündeki insanlar yaşamları için gerekli besin maddelerini doğal 

ortamlarda bulunan bitkiler ve hayvanlardan sağlamışlardır. Avcılık ve 

toplayıcılıktan yerleşik düzene geçilmesiyle tarım kültürü gelişmiş ve 

bunun neticesinde dünya nüfusunda belirgin bir artış sağlanmıştır. 
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Tarım kültürünün gelişmesiyle tarımsal üretim kavramı ön plana 

çıkmaya başlamış ve tarım ürünlerindeki çeşitlilik beraberinde tarımsal 

biyoçeşitlilik kavramını ortaya çıkarmıştır (Cox ve Atkins, 1979; 

Arslan, 2010). 

İnsanlığın kendisi de biyolojik çeşitliliğin önemli bir parçasıdır. Ancak 

biyoçeşitliliğimizi tehdit eden en önemli varlıkta maalesef yine 

insanlardır (Şekil 1).  

Şekil 1. Biyoçeşitliliği Tehdit Eden Başlıca Faktörler 
 

İnsanlar; yaşam kalitesini arttırmak ve ekonomik yönden güçlü olmak 

adına özellikle tarım alanlarına dolaylı ya da doğrudan zarar 

verebilmektedir (Anonim, 2014). İnsanların doğaya ve canlılara verdiği 

zararı en aza indirgemek ve dünyadaki biyolojik çeşitliliği korumak için 

son yıllarda çoğu dünya ülkeleri bu konuya özel önem vermeye 

başlamıştır. 21 Haziran 2011’de Avrupa Parlamentosu tarafından 

“Avrupa Birliği (AB) Biyolojik Çeşitlilik 2020 Stratejisi” kabul 

edilmiştir. Buna göre, biyoçeşitliliğin korunması için AB doğa 

mevzuatının tam olarak uygulanması, ekosistemlerin daha iyi 
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korunması, tarım ve ormancılığın sürdürülebilirliği, balık stoklarının 

daha iyi yönetimi, zararlı yabancı otların kontrolü ve biyoçeşitlilik 

kayıplarının önlenmesi şeklinde altı hedef belirlenmiştir. 

Bu derlemede biyoçeşitliliğin dünyadaki ve ülkemizdeki durumuna 

değinilecektir. Tarımsal biyoçeşitliliğin insanlar için öneminden ve 

ülkemizdeki tarımsal biyoçeşitliliğin durumu ve sürdürülebilir tarım 

için gerekli şartlar değerlendirilecektir. Bu çalışmanın biyoçeşitllik 

üzerine yapılacak çalışmalar için önemli bir kaynak olacağı ümit 

edilmektedir. 

1. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BİYOÇEŞİTLİLİK  

Dünyada biyoçeşitliliğin en fazla görüldüğü yerler Ekvatoral yağmur 

ormanları, Amazon, Kongo, Endonezya ve Malezya biyomları  olarak 

sıralanabilir. Biyomlar; benzer bitki örtüsüne sahip ve aynı iklim 

koşullarının hâkim olduğu coğrafi alanlardır. Dünya üzerinde bulunan 

14 biyomun yarısından fazlası tarımsal araziye dönüştürülmüş 

durumdadır. Tropik geniş yapraklı ormanlar başta olmak üzere ılıman 

otlak alanlar ve savanlar gibi önemli biyolojik çeşitliliğe sahip 

bölgelerin tarımsal arazilere ya da inşaat alanlarına dönüşmeye 

başladığı 1950’li yıllardan bu yana büyük ve gözle görülebilir endişe 

verici bir değişim gözlenmektedir (Olson ve ark., 2001; Finlayson ve 

D’Cruz, 2005; Anonim, 2014). 

Dünya üzerindeki canlı türleri; habitatların bozulması, aşırı tüketim, 

küresel düzeyde iklimsel değişmeler, alien türlerin getirilmesi, toprak, 

su ve hava kirlenmesi gibi çeşitli etkenlerin tehdidi altında 
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bulunmaktadır. Bunun gibi tehditlerden dolayı dünya üzerinde 

biyolojik çeşitlilik açısından korunması öncelikli olan bazı noktalar 

belirlenmiştir. Bunlar Biyolojik Çeşitlilik Sıcak Noktaları olarak 

adlandırılmakta olup dünya karasal alanının toplamda %2.3’lük bir 

alanını kapsayarak dünyadaki tüm endemik bitki çeşitliliğinin %50’sini 

içermektedirler.  

Dünya üzerinde biyoçeşitlilik açısından 34 sıcak nokta bulunmaktadır 

(Şekil 2). Bu biyolojik çeşitlilik sıcak noktalarının güvence altına 

alınması ve biyoçeşitliliğin devamlılığı için Uluslararası Biyolojik 

Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) kurulmuştur. BÇS’nin temelleri ilk olarak 

22 Mayıs 1992'de Kenya’nın başkenti Nairobi'de küresel bir sözleşme 

ile atılmış ve 5 Haziran 1992 tarihinde Brezilya’nın en büyük 

şehirlerinden Rio de Jenerio'da 150 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen 

Birleşmiş Milletler Çevre ve Gelişme Konferansı sırasında kabul 

edilmiştir (Karagöz, 1998). Biyoçeşitlilik Sözleşmesi ile dünya 

genelinde akademisyenler, eğitimciler ve nüfuzun büyük bir 

çoğunluğunun ilgisinin biyolojik çeşitliliğin önemine çekilmesine 

neden olmuştur (Kassas, 2002; Derman ve ark., 2013; Karagöz ve ark., 

2016). 
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Şekil 2. Dünyada Bulunan 34 Sıcak Bölgenin Atlas Üzerinde Gösterimi  

(Bani, 2009) 

Türkiye’de BÇS, 27 Aralık 1996 gün ve 22860 sayılı resmi gazetede 

yayınlanarak onaylanmış ve 14 Mayıs 1997 yılında da yürürlüğe 

girmiştir. (Karagöz, 1998). Türkiye, dünyanın 34 sıcak biyoçeşitlilik 

bölgesinden üçünün kesiştiği yerde bulunmaktadır (Şekil 1). Bu 

bölgeler, Kafkasya, Akdeniz havzası ve İran-Anadolu kuşağıdır (Bani, 

2009; Satar ve Güneş, 2014). 

Ülkemiz gerek coğrafik gerekse değişik ekolojik ve iklim koşulları 

nedeniyle dünyada biyolojik çeşitliliğe sahip nadir ülkelerden birisi 

konumundadır. Ülkemizin; jeolojik ve jeomorfolojik yapısı, 2 kıtayı 

(Asya ve Avrupa) birbirine bağlaması, farklı toprak gruplarını 

barındırması, değişik iklim tiplerinin etkisi altında kalması, 3 farklı 

fitocoğrafik elementin (Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran - Turan) 

birleştiği yerde olması ve bazı bitki cinslerinin gen merkezi olması gibi 

floristik ve ekolojik nedenlerden dolayı zengin bir flora ile çok  değişik 

vejetasyon tiplerine sahiptir. Bu zengin florada ayrıca çok sayıda 

endemik tür yer almaktadır (Erik ve Tarıkahya, 2004; Güner ve ark., 

2012; Güner ve Akçiçek, 2015). Türkiye florası, yaklaşık 3700’ü 
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endemik 11.707 bitki taksonu ile dünyanın floristik açısından en zengin 

bölgelerinden biridir. Komşu ülkelerle kıyaslandığında, İran’da 

yaklaşık 8000 (150’si endemik), Yunanistan’da 5500 (1100’ü 

endemik), Bulgaristan’da 3700 (53’ü endemik), Irak, Suriye ve 

Lübnan’da 3000 (yaklaşık 600’ü endemik) türün yetiştiği 

bilinmektedir. Türkiye’den 15 kat daha büyük olan Avrupa Kıtası ile 

karşılaştırıldığında ise, bu kıtanın 2750’si endemik 12.000 civarında 

taksona sahip olduğu göz önünde bulundurulursa komşu ülkelerimiz ve 

Avrupa ülkelerine kıyasla ülke floramızın ve biyolojik çeşitliliğimizin 

ne denli zengin olduğu kolaylıkla anlaşılabilmektedir (Davis ve ark., 

1965-1988; Güner ve ark., 2000; Çalışkan ve ark., 2017). 

2. TARIMSAL BİYOÇEŞİTLİLİK 

Tarım kısaca; bitki ve hayvan yetiştirme, bitkisel ve hayvansal ürünleri 

elde etme, bunların nitelik ve niceliklerini koruma, pazara hazırlama, 

depolama ve bu ürünleri işleyip değerlendirme olarak nitelendirilebilir 

(Didar, 1986). Biyolojik çeşitliliğin, ekolojik dengenin korunmasında 

en önemli unsurlardan biri olduğu gibi, tarımsal üretimin ve gıda 

güvenliğinin temel ihtiyaçlarından biri olduğu gerçeği de tüm dünyada 

artarak kabul edilmektedir (Thrupp, 1988; Dilbirliği, 2007). 

Tarımsal biyolojik çeşitlilik, gıda ve tarım ve ilgili biyoçeşitliliğin 

bütün bileşenlerini içeren kapsamlı bir terimdir. Tarımsal biyolojik 

çeşitlilik bitkiler dışında mikroorganizma, mantar ve hayvan türlerinin 

genetik kaynaklarını içeren; besin döngüsü, organik madde ayrışması, 

tozlaşma, zararlı ve hastalık yönetimi ve ekolojik döngü süreçlerine 

katılan organizmaları; toprak ve su gibi abiyotik faktörleri, geleneksel 



 

 

 41 

bilgileri ve diğer sosyo-ekonomik faktörleri içerir. Tarımsal biyolojik 

çeşitliliğin gelişmesi de kaybı da önemli ölçüde sosyoekonomik şartlara 

ve bunu etkileyen faktörlere bağlıdır (Arslan, 2010). Tarımsal biyolojik 

çeşitliliğin çok çeşitli bileşenleri bulunmaktadır. Bu bileşenler Şekil 

3’te gösterilmiştir (Cip- Upward, 2003; Dilbirliği, 2007). 

 

Şekil 3. Tarımsal Biyoçeşitliliğin Bileşenleri 
 

Tarımsal biyolojik çeşitlilik, dünyanın çoğu bölgesinde tarımsal 

gelişmeler ve insan etkilerine bağlı olarak önemli ölçüde erozyona 

uğramaktadır. Dünya ülkeleri biyoçeşitlilikteki olası kayıpları en aza 

indirmek için gerek habitat gerek tür bazında korumaya yönelik çeşitli 

sözleşmelere imza atmışlardır. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS), 

biyolojik çeşitlilik kavramını sektörel olmaktan çok, bütüncül bir 

yaklaşımla ele alan en geniş kapsamlı sözleşme durumundadır. 

3. ÜLKEMİZDE TARIMSAL BİYOÇEŞİTLİLİK 

Dünyada bulunan yaklaşık 400.000 civarında bitki türünden yaklaşık 

7000’i yetiştirilmektedir. Bunlardan da yaklaşık 150’si dünya 

ticaretinde ekonomik öneme sahip türlerdir (Arslan, 2010). Tarımsal 



 

42 TARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR; SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE 
BİYOÇEŞİTLİLİK 

biyoçeşitlilik; dünya nüfusunun beslenmesi yanında insan hayatı için 

vazgeçilmez olan barınma, giyecek, yakacak, taşıma, şifa gibi pek çok 

kullanım şeklini de insanlığa sunmaktadır. Anadolu birçok tarımsal ve 

doğal bitkinin anavatanıdır. Ülkemiz bitki tür sayısında olduğu kadar, 

kültürü yapılan bitkiler bakımından da oldukça zengindir (Vavilov, 

1994). Türkiye’de yapılan çeşitli arkeolojik kazılardan elde edilen 

bilgilere göre tahıl tarımının yaklaşık 10.000 yıl önce Anadolu’da 

başladığı bildirilmektedir (Harlan ve Wet, 1971). Bezelye, buğday, 

çavdar, keten, mercimek, nohut, pancar, soğan türleri, üçgül, yonca, 

yulaf gibi otsu bitkiler yanında; Antep fıstığı, armut, asma, elma, erik 

ve nar gibi odunsu bitkiler Türkiye’den orijin almaktadır (Arslan, 

2010).  

Bitkilerin kültüre alınmasının başlangıcı insanlık tarihi kadar eskilere 

dayanmakta; insanların göçebe hayattan yerleşik düzene geçişlerinin 

özellikle bitkisel üretim faaliyetleri ile başladığı kabul edilmektedir. 

Buğday, arpa kenevir gibi bitkiler ilk kültüre alınan bitkiler arasında yer 

alırken, şeker pancarı gibi bazı bitkilerin kültüre alınışı oldukça yenidir. 

Bitki ve hayvanların ehlileştirilmesi ile bugünkü kültürlerin temeli 

atılmıştır. Ülkemizde kültürü yapılan bitkilerden buğdayın 25, arpa ve 

yulafın 8, çavdarın 5 mercimeğin 4, nohudun 10, bezelyenin 5, 

yoncanın 34, mürdümüğün 59, üçgülün 104 ve fiğin de 60 adet yabani 

akrabası vardır (Açıkgöz ve ark., 1998). 

4. SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM 

Dünyada sürdürülebilirlik kavramının yaygın olarak kullanılması 

1980’li yıllara dayanmaktadır. Etimolojik olarak latince “Sustinere” 
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kelimesinden gelen terim; sağlamak, sürdürmek, var olmak ve destek 

olmak anlamlarına gelmektedir (Onions, 1964; Eryılmaz ve Kılıç, 

2018). Ekonomik (üretim, tüketim, ticaret ve büyüme v.b.), kültürel, 

siyasal, sosyal ve çevresel alanlarda kullanılan sürdürülebilirlik 

kavramı, kısaca bugünkü kaynakların gelecek nesillere kayıpsız bir 

şekilde aktarılması anlamına gelmektedir. Sürdürülebilir kalkınma 

kısaca; ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını, 

çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak 

gerçekleştirme yöntemi de denilebilmektedir (Demiryürek, 2016). 

Sürdürülebilirlik kavramı tarım açısından değerlendirildiğinde önemi 

çok daha artmaktadır (Kuşat, 2013; Eryılmaz ve Kılıç, 2018). 

Tarım, gıda zincirinin birincil üretim olarak tanımlanan ilk noktasıdır. 

Sürdürülebilir tarım, kaliteli ve yeterli gıda maddesinin en uygun 

maliyetlerde üretimi, tarım yapılan arazinin, çiftçilerin, çevrenin ve 

tarım kaynaklarının korunmasını iyileştirecek sistem ve uygulamaları 

içerir. Sürdürülebilir tarım, doğal kaynaklar ve çevrenin uzun vadede 

korunması ve verimliliklerinin garanti altına alınması yanında; sosyal, 

ekonomik ve ekolojik açıdan da dengeli tarım sistemini ifade 

etmektedir (Francis ve Youngberg, 1990; Salalı, 2013). 

Sürdürülebilir tarım, ekosistem sağlığı için ciddi ya da geri dönüşümsüz 

bir hasara neden olmaksızın süresiz olarak gıda üretimi için bir çiftlik 

yönetimini ifade etmektedir. Sürdürülebilir tarımda bir çiftlik veya 

kırsal toplumun sürdürülebilirliğinin ekonomik, sosyal ve çevresel 

sürdürülebilirlik olmak üzere üç hedefine ulaştığına dair göstergeler 
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Şekil 4’te verilmiştir (Sullivan, 2003; Salalı, 2013; Özgüven ve ark., 

2019) 

 

Şekil 4. Sürdürülebilir Tarımın Ana Hedefleri 

Sürdürülebilir tarım doğru şekilde yapıldığında önemli faydaları 

olacağı görülmektedir. Bu faydaların en önemlileri şunlardır: 

• Doğal yaşama zarar vermemek şartıyla gelecek nesilleri korumak 

• Besin kalitesi yüksek, organik ve sağlıklı ürün elde etmek 

• Sentetik maddelerin insan, çevre ve hayvanlar üzerinde 

oluşturacağı zararları en aza indirmek 

• Üretim masraflarını düşürmek,  

• Tarım sektöründe çalışan insanların sağlığını korumak 

Tarımsal çeşitlilik ülkelerin biyolojik hazinesi ve doğal sermayesidir. 

Bu sebeple bu zenginliği barındıran ülkeler dünya üzerinde önemli bir 

güce sahiptir. Ülkemiz de sahip olduğu bu tarımsal biyoçeşitlilikle 

küresel ölçekte doğal sermayede büyük bir paya sahiptir. Ancak 

tarımsal biyoçeşitlliğin sürdürülebilir olması, kırsal alanlardaki 

geleneksel tarım çeşitlerinin korunması, geleneksel çeşitlerle yapılan 

geçimlik tarımın desteklenmesi ve gelecek nesillere aktarılması 
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lazımdır. Sürdürülebilir tarımın uzun süreli devam etmesi için öncelikle 

dünya üzerindeki biyoçeşitlilik, insan kaynaklı tüm etmenlerden 

korunmalı ve bunun için global düzeyde tüm ülkelerin gerekli önemi 

göstermeleri gerekmektedir. Bu sağlandıktan sonra, başta bitkisel ve 

hayvansal olmak üzere kaynakların çok çeşitli ve yenilenebilir olması, 

uzun vadeli istikrar ve verimin hedeflenmesi ile mümkün olabilecektir. 

Sonuç olarak; biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir coğrafyada yer 

alan ülkemizin; bu zenginliğini koruması, bunun için de geleceğin 

dinamosu olan çocuklarımızın ve gençlerimizin bu konuda ilköğretim 

çağından itibaren bilinçlendirilerek, biyoçeşitliliğin insanlar ve diğer 

canlılar için önemini ve ülkemize vereceği pozitif katkıları aşılamak 

gerekmektedir. Biyolojik zenginliğimiz bizlere hem ekonomik fırsatlar 

sunmakta hem de koruma-kullanma dengesi kurma mesuliyeti 

vermektedir. Ülkemizin bu fırsatlardan yararlanması ve koruma-

kullanma dengesi kurarak biyolojik zenginliğini gelecek nesillere 

aktarması, temel çabamızı oluşturmalıdır. 
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GİRİŞ 

Gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma açısından gıda ve tarım için 

elzem olan biyoçeşitlilik; gıda ve tarımsal üretim sisteminin 

sürdürülebilirliğini sağlayan ve ürünlere katkı sunan çok fazla sayıda 

organizmadan meydana gelir. Bir ülkenin ekonomik kazancı o ülkenin 

biyoçeşitliliğini oluşturan hayvan ve bitki türleri çeşitlerinin fazla 

olmasıyla doğru orantılıdır. İnsan sağlığı ve çevreyi dengede tutan 

ekosistemlerde biyoçeşitlilik ile sağlanmaktadır. Doğanın hızla 

bozulması ve çok sayıda bitki ve hayvan türlerinin neslinin yok olması 

veya azalmasından dolayı 1988 yılında ABD ulusal biyoçeşitlilik 

forumunda bahsi geçen biyoçeşitlilik kavramı; 1992 yılında 

Brezilya’da gerçekleştirilen çevre ve kalkınma konferansında 

“biyolojik çeşitlilik sözleşmesi” ile 175 devlet tarafından kabul edilmiş 

ve uluslararası nitelik kazanmıştır. Bu yazıda biyoçeşitlilik kavramının 

ne ifade ettiği, gıda ve tarım açısından önemi ve mevcut durumunun 

ortaya konulması amaçlanmıştır.  

BİYOÇEŞİTLİLİK TANIMI VE ÖNEMİ 

Biyoçeşitlilik Tanımı 

Gıda ve tarım için vazgeçilemez olan biyolojik çeşitlilik 

(biyoçeşitlilik); “karasal, denizel ve diğer su ekosistemleri ve bunların 

parçası oldukları ekolojik kompleksler dahil olmak üzere tüm 

kaynaklardaki canlı organizmaları ile türleri, tür içindeki, türler 

arasındaki ve ekosistemler arasındaki çeşitliliğin ifadesi” olarak 

tanımlanmıştır (Deniz, 2019). Biyoçeşitlilik alanında çalışan bilim 
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adamları biyoçeşitliliğin bu kapsamlı tanımı ile değerlendirildiğini 

ifade etmişlerdir (Özçelik, 2006; Gökdoğan ve Kaya, 2017; Kurt, 

2017). Biyoçeşitlilik; üretim sistemlerini ve geçim kaynaklarını 

beklenmedik durumlara karşı daha dirençli (direngenlik) kılmaktadır. 

Ekosistem hizmetlerinin, gıda güvenliği ve beslenme ve sürdürülebilir 

üretimin devamlılığını sağlar (FAO, 2019) (Şekil 1).  

 

Şekil 1. Gıda Ve Tarım İçin Biyoçeşitliliğin Önemi 
 

Biyoçeşitlilik, 2002 yılında gerçekleştirilen “Dünya Çevre ve Kalkınma 

Zirvesi”nde beş öncelikli alandan biri olarak görülmüş ve “insanlığın 

geleceği için gerekli olan sağlıklı bir çevrenin belirtisi” olarak 

tanımlanmıştır (Christ ve ark., 2003; Akçay, 2010; Deniz, 2019). 

Dünya’da var olan biyolojik kaynakların korunması ve bu kaynakların 

yok edilmeden, gelecek nesillere miras olarak bırakılması için bütün 

dünya ülkeleri ve tüm paydaşlar katılımıyla biyoçeşitliliğin tanıtımının 

yapılması, konuyla ilgili bilinç seviyesinin yükseltilmesi, insanların 
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dikkatinin bu konuya yoğunlaştırılması ve konunun güncel tutulması 

amacıyla Birleşmiş Milletler (BM), 2010 yılını “2010 Uluslararası 

Biyoçeşitlilik Yılı” olarak ilan etmiştir (Arslan, 2010).  

Biyoçeşitliliğin Önemi 

Biyoçeşitliliği oluşturan flora ve fauna türleri; tarım, eczacılık, tıp, 

hayvancılık, ormancılık, balıkçılık ve sanayi alanlarında kullanılırlar, 

havayı ve suyu temizlerler. Biyoçeşitliliği oluşturan flora ve fauna 

türlerinin sayısal ve çeşitlilik olarak bir ülkede fazla olması, o ülkenin 

ekonomik kazanç elde etmesine büyük katkı sağlamaktadır. Havanın 

temizlenmesinde, erozyonun önlenmesinde, toprağın organik madde 

kazanımında ve toprak yorgunluğunun giderilmesinde biyolojik 

çeşitliliği olan bitkilerin rolü yadsınamaz derecede önemlidir. Ayrıca 

bu bitkiler; diğer canlılar için yaşam ve beslenme ortamı sağlamada ve 

ekosistemin sürdürülebilirliğinde etkin rol üstlenmektedirler. 

Türkiye’ye özgü olarak yetiştirilen çok yıllık odunsu yüksek gövdeli 

bitkiler (çam, meşe, palamut, kavak ve ardıç) ormancılık alanında; bazı 

meyve, sebze ve süs bitkileri ise (acur, taflan, çitlembik, iğde, göleviz, 

ahlat (yaban armudu), alıç, delice, idris, melengiç, hünnap, üvez, yonca, 

mürdümük) tıp için faydalıdır. İnsanoğlu, ilk çağlardan itibaren 

günümüze kadar hayvanları avlayarak, evcilleştirerek gıda kaynağı 

olarak, taşıma işlerinde, giyimde ve kobay amacıyla tıpta 

kullanmışlardır. Bazı böcekler, anemofil bitkilerin tozlanması 

işleminde aktif görevler alarak bitki yaşantısı ve çeşitliliğinin 

devamının ve ekosistemin sürekliliğinin sağlanmasına yardımcı 

olmaktadır. Bazı böcekler ise, organik maddelerin ayrışmasında ve 
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toprağa geri kazandırılmasında önemlidir. Bazı böcek türleri de bazı 

hayvanların (kuşlar, balıklar, sürüngenler) besin kaynağı 

durumundadır. 

Gıda sanayinde biyoçeşitlilik sağlanırsa virüs, mantar gibi zararlılar, 

farklı türler üzerinde ya etki gösteremez ya da etki göstermek için 

adaptasyon geliştirmek zorunda kalabilmektedir. Biyolojik çeşitliliğin 

sağlanamadığı durum da ise bu zararlıların sebep olduğu hastalıklar 

ortaya çıkmaktadır. Bu duruma örnek olarak; İrlanda’da 1845-1852 

yılları arasında “patates kıtlığı” olarak isimlendirilen bir mantarın sebep 

olduğu hastalık, 19. yy’ın ortalarında Fransa’daki üzüm bağ alanlarının 

%40’ını tahrip eden toprak kökenli zararlı, 1970 yılında Güney ABD’de 

yaşanan mısır yaprağı küfü, 1990 yılında Tayland’da pirinç ekim 

alanlarına zarar veren çekirge baskını ve 2018 yılında Türkiye’de 

domates güvesi olarak bilinen tuta zararlısı örnek olarak verilebilir 

(Anonim, 2019).  

BİYOÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN TÜRKİYE’NİN DURUMU 

Türkiye’nin; aşağıda sıralanan özelliklerinden dolayı; bir kıtanın sahip 

olabileceği bütün ekosistem ve habitat özelliklerine tek başına sahip 

olduğu söylenebilir. 

• Yapısında “Avrupa-Sibirya”, “Akdeniz” ve “İran-Turan” gibi üç 

Biyocoğrafik Bölge (BCB) olması,  

• Üç değişik biyoiklim tipinin yaşanması,  

• Yükselti farklılıkları,  
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• Topoğrafik, jeolojik, jeomorfolojik ve toprak çeşitlilikleri ve 

farklı ve zengin sulak alanlara sahip olması (deniz, göl, akarsu, 

tatlı, tuzlu ve sodalı göller gibi),  

• Avrupa ülkelerine nazaran buzul döneminin etkisinin az olması, 

kuzey ve güney Anadolu’yu birbirine bağlayan Anadolu 

Diyagonalinin mevcudiyeti ve bu mevcudiyetten ötürü sahip 

olunan farklı ekolojik ve floristik özellikler ile üç kıtanın kesiştiği 

noktada yer alması, 

• Derin kanyonların ve çok farklı ekosistem tiplerinin varlığı. 
 

Biyoçeşitlilik açısından Avrupa ve Ortadoğu’nun en zengin 

ülkelerinden biri olan Türkiye, biyoçeşitlilik sıralamasında Avrupa 

kıtasında 9. sıradadır. Türkiye 7 coğrafi ve 9 tarım bölgesinden 

oluşmakta olup her bölgesi ayrı iklim, flora ve fauna özellikleri 

göstermektedir. Türkiye'de bulunan bazı farklı ekolojik bölgeler; her 

biri kendi endemik türlerine ve kendi doğal ekosistemlerine sahiptir. 

Türkiye’de tanımlanan canlı türleri içinde omurgasız hayvan türlerinin 

19.000 civarında olduğu ve bunlarında yaklaşık 4000 türünün endemik 

olduğu belirlenmiştir. Omurgalı hayvan türü ise 1500 civarındadır. 70’i 

balık türü olmak üzere 100’ün üzerinde endemik omurgalı tür olduğu 

belirlenmiştir. 2019 yılı verilerine göre; Türkiye’de 463 kuş türünün, 

170 memeli türünün, 131 sürüngen türünün, 480 deniz balığı ve 236 

tatlı su balığı türünün yaşadığı tespit edilmiştir (Şekil 2). Türkiye’de 

tahmin edilen böcek sayısı yaklaşık 60.000-80.000 civarında olmakla 

beraber yaklaşık 30.000 böcek türünün tespit edildiği belirlenmiştir. 

Türkiye’de 114 odonata türü, 600 orthoptera türü (270 endemik), 
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10.000 coleoptera türü, 522 mollusca türü (203 endemik), 1400 

heteroptera türü, 1500 homoptera türü ve 6500 lepidoptera böcek 

türünün yayılış gösterdiği belirlenmiştir. Bütün Avrupa kıtasında açık 

ve kapalı tohumlu 12500 bitki türü olduğu, Anadolu’da ise yaklaşık 

11707 tür olduğu belirlenmiştir. Türkiye’ye özgü endemik tür sayısı ise 

yaklaşık olarak 3649’dur. 100’den fazla türün geniş değişim gösterdiği 

Türkiye’de; özellikle kültür ve tıbbi bitkiler gibi türlerin menşe ya da 

çeşitlilik merkezi olan 5 mikro gen merkezi yer almaktadır. Dünyada 

bilinen liken tür sayısı 20.000, Türkiye’de ise bilinen tür sayısı yaklaşık 

1000 civarındadır. Türkiye’de 908 civarında karayosunu ve 115 

civarında ise eğrelti bitki grubunun yayılış gösterdiği belirlenmiştir 

(Anonim, 2019). Güner ve ark. (2012) Türkiye’de her 10 günde yeni bir 

bitki türü keşfedildiğinden bahsetmişlerdir.  

  

Şekil 2. Türkiye ve Avrupa Biyolojik Çeşitlilik Karşılaştırması 

 

Damarlı
bitkiler

Memeliler Kuşlar İç su
balıkları

Sürüngenler Amfibiler

11707

171 486 395 131 33

15535

402 874 546 256 107

Türkiye Avrupa
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T.C. Tarım ve Orman bakanlığı tarafından 2007 yılında Türkiye’nin 

biyolojik çeşitlilik envanteri hazırlanmış ve “Nuh’un Gemisi Ulusal 

Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanına” girilerek depolanmıştır. “Ulusal 

Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” (UBENİS) Türkiye’nin 

alan ve nokta bazlı flora ve fauna odaklı yapılan ilk ve tek çalışmadır. 

Bu çalışma sayesinde Türkiye “Avrupa Doğa Koruma Sistemi”ne 

(EUNIS) entegre edilebilecektir. Bu çalışma ile biyoçeşitlilik hem veri 

tabanı olarak hem de arazi bazlı takip edilebilecektir. Bu proje, 

Türkiye’nin kendi öz kaynaklarıyla yapılmış bir projedir. 

Yıllar itibariyle Türkiye’nin flora, fauna, habitat ve özellikli alan 

verileri Şekil 3’de verilmiştir. 2007 yılından başlayarak 2013 yılı 

sonuna kadar 518642 adet veri girişi olurken 2019 yılında 1901238 adet 

veri girişi olmuştur.  

  

 

Şekil 3. Yıllar İtibariyle Türkiye Flora, Fauna, Habitat Ve Özellikli Alan Verileri 

 

518642

1006559

1350744

1747574

1901238

2007-2014 2014-2016 2017 2018 2019
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2015-2019 yılları arasında Türkiye’de fauna ve flora için biyolojik 

çeşitlilik verilerinin artışı Şekil 4’te verilmiştir. Hem fauna hem de flora 

konumu itibariyle Türkiye’de biyolojik çeşitliğin 2015-2019 yılları 

arasında sürekli olarak artış gösterdiği belirlenmiştir.  

  

Şekil 4. 2015-2019 Yılları Türkiye Fauna Ve Flora İtibariyle Biyolojik Çeşitlik 

Verileri 

 

Fauna ve flora konumuna göre Türkiye’deki takson veri dağılımına 

bakıldığında 2015-2019 yılları arasında özellikle flora konumunda 

artışların daha belirgin olduğu görülmüştür. Faunadaki taksonlara ait 

verilerin daha stabil olarak arttığı belirlenmiştir (Şekil 5).  
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Şekil 5. 2015-2019 Yılları Arasında Türkiye’de Takson Tespiti 
 

2015-2019 yılları arasında fauna konumunda toplam 5478 adet takson 

belirlenmiş ve bu taksonların 988 adetinin endemik olduğu 

belirlenmiştir. Fauna konumu için endemizm oranı %18 olarak 

gerçekleşmiştir. Flora konumunda ise toplam 53857 adet takson 

belirlenmiş ve bu taksonların 17586 tanesinin endemik olduğu tespit 

edilmiştir. Flora konumu için endemizm oranı ise %32.6 olarak 

hesaplanmıştır (Şekil 6). 2019 yılı verileri incelendiğinde tespit edilen 

1264 fauna toksininin 289 tanesinin endemik olduğu, 12145 adet flora 

toksininin ise 4547 tanesinin endemik olduğu ve 2019 yılında 

Türkiye’nin biyolojik çeşitlilikteki endemizm oranının yaklaşık %32 

olduğu belirlenmiştir.  

 

928 956 1100 1230 1264

9142
9567

11156
11847 12145

2015 2016 2017 2018 2019

Fauna Flora



 

60 TARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR; SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE 
BİYOÇEŞİTLİLİK 

    

 

 

Şekil 6. 2015-2019 Yılları Arasında Tespit Edilen Taksonlar Ve Endemiklik 

Durumu 

 

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) kategorileri dikkate 

alındığında, flora taksonlarının %34.3’ünün az tehdit altında olduğu, 

%35.5’inin en az endişe veren grupta olduğu, %12.6’sının zarar 

görebilir durumda olduğu, %6.5’inin tehlikede olduğu, %6.3’ünün 

tehdit altına girebilecek durumda olduğu, %4.6’sının çok tehlikede 

olduğu ve %1.8’inin ise koruma önlemi gerektirdiği tespit edilmiştir 

(Şekil 7). Toplam 362 adet fauna taksonunun IUCN kategorileri dikkate 
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alınarak dağılımı Şekil 8’de verilmiştir. Fauna taksonlarının 

%33.4’ünün tehdit altına girebilir, %28.7’sinin zarar görebilir, 

%21.5’inin tehlikede, %14’ünün çok tehlikede olduğu belirlenmiştir.  
  

 

Şekil 7. Flora Taksonlarının IUCN Kategorilerine Göre Dağılımı 

  

 

Şekil 8. Fauna Taksonlarının IUCN Kategorilerine Göre Dağılımı 
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Türkiye’de yürütülen araştırmalarda ekonomik değeri olan türler de 

tespit edilmiş, tıp ve bitkisel ilaç üretimi, barındırdığı 2934 takson ile 

ilk sırada yer almıştır. Bu üretimi sırasıyla çayır ve mera, gıda, genetik 

materyal, peyzaj, süs eşyası, arı bitkisi, alternatif tıp, herbal çay ve 

uçucu yağ üretimi izlemektedir (Şekil 9).  

  

Şekil 9. Ekonomik Değeri Olan Taksonların Yer Aldığı Üretim Alanlarının Dağılımı 

 

UBENİS PROJESİ KAPSAMINDA TÜRKİYEDE TESPİT 
EDİLEN BULGULAR 

“İzmir Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve 

İzleme Projesi” çerçevesinde yapılan araştırmada, 5 yeni flora türü 

keşfedilmiş, bu türlerin sadece İzmir’de tespit edildiği ve İzmir’e özgü 

endemik türler olduğu belirtilmiştir. Bu araştırma ile Türkiye’de hiç 

kaydı olmayan Orchidaceae (Salepgiller) familyasından 2 türe ait 

popülasyon İzmir’de keşfedilmiş ve bu iki türün Türkiye florası için 

"yeni bitki kayıtları" olarak literatüre girmesi için süreç başlatılmıştır. 

173 yıl aradan sonra İzmir’de tekrar görülen İzmir sığırkuyruğu 

2934

2007 1967
1763

1123 940 742 611 549 418
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(Verbascum smyrnaeum) bitkisinin popülasyon durumu tespit edilmiş 

ve kritik düzeyde tehlikede olduğu belirlenmiştir.  

 

Resim 1. İzmir Sığırkuyruğu - Verbascum smyrnaeum (Kaynak: Anonim, 2019) 

 

“Giresun Karasal ve İç su Ekosistemleri Biyoçeşitlilik Envanter ve 

İzleme Projesi” ile Giresun ve Gümüşhane illerinde endemik bitki 

olarak dağılım gösteren Adonis cyllenea var. paryadrica (kan damlası, 

horoz gülü) yöresel adı Şebinkarahisar Sarı Dağ Gülü olan bitki 150 

yıldan sonra yeniden kayıt altına alınmıştır. 

  

 

Resim 2. Kan Damlası - Adonis cyllenea var. paryadrica (Kaynak: Anonim, 2019b) 
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“Amasya ili Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik 

Envanter ve İzleme Projesi” bünyesinde yapılan çalışmalarda, Aydınca 

Köyü civarında, 130 yıl aradan sonra Alkanna haussknechtii (cağ 

havacivası) türü yeniden tespit edilmiştir. 

 

Resim 3. Cağ Havacivası - Alkanna haussknechtii (Kaynak: Anonim, 2019) 

 

“İstanbul ili Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik 

Envanter ve İzleme Projesi” ile İstanbul’da endemik olan yeni bir bitki 

türü tespit edilmiş, tespit edilen bu türün Dünya literatürü için de bir ilk 

olduğu belirlenmiştir. Bilimsel olarak bu tür, Dünya literatürüne Allium 

istanbulenese ismiyle geçmiştir. 
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Resim 4. İstanbul Soğanı - Allium istanbulenese (Kaynak: Anonim, 2019) 

 

“Eskişehir ili Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik 

Envanter ve İzleme Projesi” araştırmasında 2016-2017 yılları arasında 

gerçekleştirilen saha araştırmalarında Thymus eskisehirensis (Eskişehir 

kekiği) adı ile yeniden tanımlanması yapılmıştır.  

  

 

Resim 5. Eskişehir Çiçeği - Thymus eskisehirensis (Kaynak: Anonim, 2019) 

 

Dünyada sadece Göller Bölgesinde ve Afyonkarahisar’da Eber ve 

Karamık göllerinde yaşayan “Beyşehir Kurbağası”, endemik bir tür 

olarak belirlenmiştir. “Dünya Tabiat Koruma Birliği” (IUCN) 

tarafından kırmızı liste ölçütlerine göre tür sayısının azaldığı tespit 

edilmiştir. 
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Resim 6. Beyşehir Kurbağası - Pelophylax caralitanus (Kaynak: Anonim, 2019) 

 

Daha önce hiç görülmeyen “Çevik Kurbağa” (Rana dalmatina) 2017 

yılında Kocaeli’de ilk kez görülmüş ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Kocaeli Şube Müdürlüğü tarafından, Kartepe ilçesi sınırları içerisindeki 

Uzuntarla Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen saha araştırmaları 

esnasında belirlenerek kayıt edilmiştir. 

  

 

Resim 7. Çevik Kurbağa - Rana dalmatina (Kaynak: Anonim, 2019) 

En yakın dağılışı Cezayir’de görülen Convolvulus humilis türünün 

Türkiye’de ilk kaydı Kilis ilinde belirlenmiş ve Türkiye florasına 

eklenmiştir.  
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Resim 8. Convolvulus humilis (Kaynak: Anonim, 2019) 

“Onopordum hasankeyfense (Hasankeyf dikeni)” 2014 yılında Batman 

ili Hasankeyf ilçesinde belirlenmiş ve dünya literatürüne sunulan 

endemik bir türdür. 

  

 

Resim 9. Hasankeyf dikeni - Onopordum hasankeyfense (Kaynak: Anonim, 2019) 

Elazığ’da, dar alanlarda görülen ve kritik boyutta nesli tehdit altında 

olan lokal endemik tür olan “Baskil ters lalesi” (Firtillaria baskilensis), 

bakanlık tarafından koruma altına alınmıştır.  
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Resim 10. Baskil ters lalesi - Firtillaria baskilensis (Kaynak: Anonim, 2019) 

 

“Gaziantep İli’nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik 

Envanter ve İzlemesi” adı altında yapılan araştırmada, Spalerosophis 

diadema (Diadem yılanı, Urfa yılanı), Gaziantep ilinde tespit edilmiş 

ve kayıt işlemi ilk defa bu araştırma ile gerçekleşmiştir.  

  

 

Resim 11. Diadem yılanı, Urfa yılanı - Spalerosophis diadema  

(Kaynak: Anonim, 2019) 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Doğal veya yapay seleksiyonlarla ortaya çıkan bitki türleri doğadaki 

bazı bitki tür ve çeşitlerinin sayısının giderek azalmasına ve neredeyse 

tamamen yok olmasına neden olmuştur. Küreselleşmeden dolayı 

tarımsal ticaretin makro boyutlara ulaşması yüzünden yerel türler 

gözden düşmüş ve bu durum biyoçeşitliliği olumsuz etkilemiştir. 

Tarımsal üretimin gerçekleştirildiği toprakların verimliliklerinin 

azalması, tarım arazilerinin tarım dışı kullanılması, toprak ve çevre 

kirliliği, şehirleşme ve sanayileşme politikalarında yapılan yanlışlar 

biyoçeşitliliğin kaybına neden olmaktadır. Toprak canlıları ve organik 

maddelerin topraktaki varlıklarının azalması, tarımsal üretimde etkin 

rol oynayan dölleyici ve zararlı kontrolünde etkili olan türlerin 

azalması, bilinçsiz ve aşırı tarım ilaçları ve kimyasal kullanımı da 

biyoçeşitliliği azaltmaktadır. Türkiye’de yapılan çalışmada taksonları 

tehdit eden sınıflar belirlenmiş ve ilk 5 sınıf; insan faaliyetleri, tarımsal 

uygulamalar, iklim değişikliği, yapılaşma ve kirlilik olarak 

belirlenmiştir (Anonim, 2019a). Karagöz ve ark. (2010) tarafından 

“Türkiye’de biyoçeşitliliğin durumu, mevcut ve olası riskler ve 

alınması gereken önlemler” üzerine yapılan çalışmada, Türkiye’de 

biyolojik çeşitliliği en fazla tehdit eden faktörler olarak; 

• Tarımsal çalışmalar (mera alanlarının sürülmesi, aşırı otlatma, 

anız yakılması, aşırı gübreleme ve tarımsal ilaç kullanımı, yüksek 

verimli çeşitlerin çiftçi çeşitlerinin yerine kullanılması),  

• Şehirleşme,  

• Sanayileşme,  



 

70 TARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR; SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE 
BİYOÇEŞİTLİLİK 

• Yol ve baraj yapım çalışmaları,  

• Doğadan aşırı bitki toplanması ve sökülmesi,  

• Aşırı ağaç kesilmesi ve orman yangınları,  

• İkinci konut edinimi,  

• Turizm sektöründeki hızlı gelişmeler, 

• Yetişmiş insan eksikliği gibi faktörler belirlenmiştir (Karagöz ve 

ark., 2016).  

Yapılan bir çalışmada, biyoçeşitlilik çalışmaları için; tarımsal ve 

silvikültürel faaliyetlerin çoğalması veya tarım arazilerinin 

işlenmemesi, rekreaksyonel kullanım, avcılık faaliyetleri ve politik 

tehditlerin önemli derecede sorun olduğu bildirilmiştir (Young ve ark., 

2005). Hood (2010) tarafından yapılan çalışmada, doğal arazilerin 

tahrip edilerek tarım alanı olarak kullanılması, ormanların yok olması, 

iklim değişikliği, doğal kaynakların aşırı kullanımı, bazı arazilere 

dışarıdan yayılımcı yabancı türler getirilmesi gibi faktörler, 

biyoçeşitlilik için tehdit oluşturan önemli etkenler olarak belirlenmiştir. 

Biyoçeşitlilik konusunda Agah (2015) bir dizi önerileri şu şekilde 

sıralamıştır; 

 Yapılacak olan tarımsal çalışmalar, uygulanacak tarım 

politikaları, pazarların yapısı ve üreticilerin katılımı ile tarımda 

biyoçeşitlilikten bütünsel bir yararlanma sağlanmalıdır.  

 Biyoçeşitlilik konusunda, siyasetçiden bilim insanına, bilim 

insanından üreticiye ve son olarak tüketiciye kadar çok geniş bir 

kesim üzerinde farkındalık sağlanmalıdır.   
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 Biyoçeşitlilik açısından eleyici ve seçici rolüne rağmen, 

biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilerek değere 

dönüştürülmesi için tarımsal faaliyetlerin doğru şekilde yapılması 

gerekmektedir.  

 Bitkisel ve hayvansal biyoçeşitliliğin sağlanması için tabiat 

parkları ve doğal yaşam alanlarının oluşturulması, organik 

tarımın tercih edilmesi ve insanlara bu konularda eğitim verilerek, 

insanların teşvik edilmesi gereklidir.  

 Aşırı otlatma, bitkilerin kontrolsüz toplanması, ormanların yok 

edilmesi, kıyı habitatlarının yok edilmesi ve balıkçılığın ve 

avlanmanın aşırı ve kontrolsüz yapılmasının biyoçeşitlilik 

açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkardığı ilgili kurum ve 

kuruluşlar tarafından çiftçilere belirtilmeli ve bu konularda 

denetim mekanizmaları geliştirilmelidir.  

 Tarımsal gelişmenin çevresel maliyetinin yani doğal kaynaklar, 

biyo¬çeşitlilik ve ekolojik denge tahribatının gelecekte en aza 

indirilmesi çabalarında tarımsal bilgi, bilim ve teknolojinin 

ağırlıklı kullanılması gerekmektedir. 

 

Şekil 10. Gıda ve tarım için biyoçeşitliliğin yönetim şeması (Kaynak: FAO, 2019) 
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Sonuç olarak; gıda ve tarım için biyoçeşitliliğin; yasal, politik ve 

kurumsal bir çerçevede sektörler arası işbirliği ve ilgili paydaşların 

katılımı ve etkileşimi sağlanarak konu ile ilgili eğitim ve araştırma 

çalışmaları ile farkındalık yaratmak ve bilgilendirmek son derece 

önemlidir. Gıda ve tarım için biyoçeşitliliği korumak hedefiyle korunan 

alanların oluşturulması ve muhafazası desteklenmelidir. Demir 

(2013)’ün önerisi dikkate alınarak, “zengin biyoçeşitliliğe sahip 

Türkiye; küresel ölçekte potansiyel stratejik bir güç oluşturarak 

biyoçeşitliliğin korunmasında ve kullanımında sürdürülebilir gelişme 

politikalarını benimsemeli, uygulamaya yönelik sistematik ve 

bütünleşik koruma politikalarıyla elindeki gücü ekolojik ve ekonomik 

faydaya dönüştürmelidir”. Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir 

kullanımını temel amaç olarak kabul etmeli ve sosyo-ekonomik 

gelişmeyi hedefleyen bir kalkınma modeliyle, insan faaliyetleri sonucu 

biyolojik çeşitlilik üzerinde oluşan habitat baskısı ve tahribatının 

önlenmesine ve yaşam destek sistemlerinin devamlılığına katkı 

sağlanmalıdır. 
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GİRİŞ 

Toprağın Önemi 

Toprak ve insan arasında insanlığın var oluşundan beri hep bir alaka 

olmuştur (Sezgin ve Varol, 2012). Arkeolojik çalışmalarla, toprakların 

10.000 yıl kadar önce yani neolitik devirde işlenmeye başlandığı tespit 

edilmiştir. Ziraat yaklaşık MÖ 8.000 yıllarında başlamıştır. Hatta 

Mısırdaki kazılarda (MÖ 1.500) pulluğun kullanıldığı, buğday ve 

arpanın sulandığı tespit edilmiştir. Eski zamanlardan bu zamanlara 

gelince, nüfusun da artmasıyla insanların toprağa ve topraktan elde 

ettiklerine olan ihtiyaçları daha da artmıştır.  

Bilimsel olarak tarif edilecek olursa; Toprak, üç boyutlu, bitkilere durak 

yeri olan, hava, su ve katı maddeden ibaret, bitkilere gerekli su ve besin 

maddelerinin temin edildiği, ana materyalin üzerinde iklim, canlılar, 

topoğrafya ve zamanın etkisi ile oluşmuş, doğal ve canlı bir materyaldir 

(Ergene, 1993).   

Toprak aşağıdaki belli başlı sebeplerden dolayı önemlidir;  

- Toprak, bitkisel üretim için gereklidir,  

- Toprak; jeolojik, biyolojik ve insanlık tarihine ait bilgileri içinde 

barındırır. Arkeolojik eserler mükemmel bir şekilde topraklarda 

muhafaza edilmiştir.   

- Toprak, pek çok elementi ve besin maddesini üreten ve koruyan 

ortamdır. Karbon, azot, fosfor gibi temel elementler olmak üzere 

diğer bazı elementler toprakta tutulur, bitkiye geçer veya mikro-

makro organizmalar tarafından kullanılır. Bitkiden veya 
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organizmalardan bunların toprakta parçalanmaları ile tekrar 

toprağa aktarılırlar ve döngüleri bu şekilde devam eder. Azot ve 

karbonun döngüsüne atmosfer de dahildir.  

- Toprak, atıkların içerisinde çürütülebildiği ortamdır.  

- Toprak, yapı malzemesi olarak da kullanılır ve pek çok endüstride 

ham maddedir.  

- Toprak içerisinde ve üzerinde çok sayıda mikro ve makro 

organizmalar yaşamaktadır.  

- Toprak, bitki ve canlıların yaşaması için gerekli besin deposudur. 

Topraklar ne kadar verimli olursa, o toprakta yetişen bitkiler ve 

orada yaşayan mikro ve makro canlılar da o kadar sağlıklı olurlar.      

- Toprak, suyu filtre eder ve döngüye temiz olarak gönderir. Toprak 

yağmur, kar, sulama sularının bir kısmını bünyesinde tutar, bir 

kısmını süzer.      

- Toprak, kirletici maddelerin filtre edilmesini sağlar. Topraktaki pek 

çok yararlı mikroorganizmalar ve mineraller (özellikle killer), 

sanayi ve şehir atıklarının filtre edilmesine yardımcı olup, 

toksikliklerini aza indirger veya giderirler. 

- Toprak, yapıların üzerinde inşa edildiği yerdir. Burada dikkat 

edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır: Verimli toprakların 

üzerine yapı yapılmamalıdır. Diğer önemli husus ise inşaat 

yapılacak yerlerin zemininin durağan, stabil, güvenli ve sağlam 

olması gerektiğidir.   
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Toprağın özelliklerinin bilinmesi aynı zamanda onun verimliliğinin 

bilinmesi ve korunması açısından önemlidir (Karaman ve ark., 2012). 

Burada toprağın temel bazı fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri; 

toprak verimliliği ve tarımın sürdürülebilirliği açılarından ele 

alınacaktır.    

Toprak Verimliliği Açısından Toprağın Özellikleri 

Sürdürülebilir tarım ve bu kapsamda kullanılan veya önerilen teknik ve 

teknolojiler, son yıllarda oldukça önem kazanmıştır (Subedi ve ark., 

2009). Toprak ile bitkinin arasında devam eden durumun karşılıklı bir 

düzen içerisinde olduğu bilinmektedir. Bu karşılıklı durumu ifade 

etmek için bazen; düzen, döngü, denge, alaka, ilişki, alış-veriş, 

ekosistem, biyosistem, devamlılık, sürdürülebilirlik ve verimlilik gibi 

ifadeler kullanılmaktadır.     

Verimlilik kıstasında toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik farklı 

özellikleri ve bu özelliklerin korunması ön plana çıkmaktadır (Akça ve 

ark., 2015).  

Verimlilik Açısından Önemli Olan Toprağın Fiziksel Özellikleri 

Toprağın fiziksel özellikleri pek çok araştırmaya konu edilmiştir. Bu 

fiziksel özellikler arasında; toprak tekstürü (bünye), toprak strüktürü 

(yapı), toprak havası, toprağın hacim ağırlığı, toprağın yoğunluğu, 

agregat özellikleri, toprak rengi, toprak sıcaklığı ve diğer mühendislik 

özellikleri bulunmaktadır (Ergene, 1993; Warrence ve ark., 2002).   
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Bunlardan toprak verimliliği açısından önemli olan özelliklerden biri 

tekstürdür. Tekstür toprağın içerisindeki kum, kil ve silt bileşenlerinin 

oranını ifade eder. Toprağın temel, değişmeyen veya çok zor 

değiştirilebilen önemli bir özelliğidir. Tekstür, topraktaki su, hava, 

elementler gibi temel bileşenleri direk etkileyen veya bu bileşenlerin 

etkilendiği bir özelliktir. Örneğin killer burada çok önemli bir role sahip 

olup, kolloidal, tabakalı ve elektriksel yükleri nedeniyle besin 

maddelerinin, suyun ve havanın toprakta tutulmasında oldukça 

etkindirler. Toprak tekstürünü bilmemiz bize arazide şu konuları 

yorumlamamıza çok yardımcı olur, bunlar: Infiltrasyon, drenaj, su 

tutma, toprak havalanması, katyon değişimi, kök dağılımı ve girişi, 

sürümün kolaylığı veya zorluğu, toprağın büzülme, şişme, yarılma 

özellikleridir. 

Killi topraklar gözenekleri küçük ve çok sayıda olduğundan suyu ve 

bitki besin maddelerini fazla miktarda tutarlar. Kumlu toprakların 

gözenekleri büyük ve az sayıda (killi toprağa göre) olduğundan, su hızlı 

bir şekilde aşağıda süzülebilir ve bitki bundan faydalanamaz. Kuraklığa 

karşı hassas olan kumlu toprakların verimlilikleri de düşüktür. Tınlı 

topraklar ise, kum, kil ve siltin yaklaşık birbirleriyle orantılı karışımını 

ifade etmektedir. Tarımsal üretim için arzu edilen bir tekstür sınıfıdır. 

Strüktür, tekstürü oluşturan parçacıkların (kum, kil ve silt) birbirleriyle 

oluşturdukları çeşitli yapı ve şekillerdir. Bunlar; granüler, blok (köşeli, 

yarı köşeli), tabakalı, prizmatik, kolumnar ve strüktürsüz (masif, teksel) 

yapılardır. Strüktür bitki gelişimine etki eden bir faktördür. Toprak 

parçacıklarının birleşerek agregatları ve strüktürü meydana 



 

 

 81 

getirmesinde en önemli etken topraktaki kolloidlerdir. Bunlar; kolloid 

kil, kolloid demir oksitler, alüminyum oksitler ve kollidal organik 

maddedir (humus). Toprak strüktürünü oluşturan agregatlar birçok 

açıdan önemlidir, Bunlar: -Agregatlar içinde pek çok gözenek 

bulundururlar. -Suyun toprak içerisine girmesini ve hareketini artırırlar. 

-Yüzey akışın azalmasına neden olurlar. -Toprakların su tutma 

kapasitelerinin artmasına neden olurlar. -Ayrıca toprakların bitki besin 

maddelerini tutmada önemlidirler. 

Toprakların strüktürünün yani yapısının korunması önemlidir. Bunu 

sağlamak için şunlar yapılabilir: -Toprak işleme dikkatli yapılmalı ve 

gereğinden fazla yapılmamalıdır. -Toprak neminin uygun olduğu 

koşullarda sürüm yapılmalıdır. -Toprak yüzeyinde malçlama 

yapılmalıdır. -Organik materyaller toprağa ilave edilmelidir. -

Rotasyona dikkat ederek toprak yüzeyinin devamlı bitki ile örtülü 

olmasının sağlanması gereklidir.  

Strüktürün iyi gelişim gösterdiği topraklar, strüktürün çok zayıf 

geliştiği topraklara nazaran daha kolaylıkla ıslanır, sürülür ve drene 

olurlar. Bundan dolayı strüktürün iyi geliştiği topraklar daha 

verimlidirler. 

Toprak havası da verimlilik açısından çok önemlidir. 

Mikroorganizmalar ve bitkilerin kökleri topraktaki oksijeni kullanır ve 

ortama karbondioksit verirler. Bundan dolayı toprak havasında bir 

miktar karbondioksit yüksektir.  
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Toprakların hacim (volüm) ağırlığı poroziteye bağlıdır. Toprak 

tanecikleri arasındaki boşlukların hacmi arttıkça volüm ağırlığı azalır. 

Bunun tersine toprak sıkıştıkça volüm ağırlığı da artar. Kil bakımından 

zengin toprakların (ağır bünyeli topraklar) işlenmeleri çok zordur. 

Kumlu topraklar (hafif bünyeli topraklar) ise çok kolay işlenebilirler. 

Toprakların yoğunluğuna (özgül ağırlık) ise boşluklar dahil değildir. 

Yani boşluksuz bir toprak parçasının 1 cm3 ünün gram olarak ağırlığı 

yoğunluğu ifade eder. Toprakların özgül ağırlığı, toprak organik 

maddesi ve mineral maddelere göre değişiklik gösterir.  

Katı toprak parçacıkları arasındaki boşluklara por denir. Birim 

topraktaki boşluk oranı da porozite (boşluk hacmi) olarak belirtilir. 

Nemi az olan topraklarda, bu boşluklar çoğunlukla hava ile doludur. 

Nemli topraklarda ise su ve biraz da hava ile doludur. Toprağın tüm 

özellikleri birbirleriyle yakından ilgilidir. Bunun gibi, porozite de 

toprağın tekstürü ve strüktürü ile oldukça ilgilidir. Bu anlamda, fazla 

kil, silt ve organik madde içeren toprağın porozitesi yüksektir. Kumlu 

topraklarda ise boşluklar büyük olmasına rağmen, porozite oranı 

düşüktür.    

Su, tüm canlıların olduğu gibi, toprak için de en önemli maddelerden 

biridir. Toprağın verimli olabilmesi ve bitkinin gelişebilmesi için 

toprağın belirli bir miktar su içermesi lazımdır. Ancak, toprak 

içerisindeki su, saf su değil, toprak çözeltisidir. Yani içerisinde 

anyonlar, katyonlar, organik maddeler ve gazlar bulunan bir çözeltidir. 

Hatta bazen kil parçacıklarına bile rastlanır. Bu toprak çözeltisinin 

içeriği, toprağı oluşturan ana materyale, organik maddeye, 
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uygulamalara ve iklime bağlı olarak değişir. Toprak çözeltisi, toprak 

mikroorganizmalarının ve köklerin besinlerini aldığı ortam olması 

açısında da oldukça önemlidir. Toprak suyu toprağın aşırı ısınma ve 

soğumasını da önlemesi, toprağa çözünmüş oksijen girmesi, toprağın 

gelişimi üzerine de olumlu etkilerde bulunur. Yine toprak suyu, 

erozyonu ve topraktaki besinlerin yıkanmasını etkilemektedir. Tarla 

kapasitesi ve solma noktası değerleri arasındaki su bitkiye yarayışlı 

sudur. Farklı toprakların tarla kapasitesi ve daimi solma noktalarındaki 

su miktarları da farklıdır. Yine, makro porların büyük bir kısmının 

boşalıp suyun hareketinin yavaşladığı nokta tarla kapasitesi olarak 

bilinir. Burada büyük porlar hava, küçük porlar su ile doludur.  

Tarımım yapıldığı alanlardan su kayıpları evaporasyon (topraktan), 

transpirasyon (bitkiden), evapotranspirasyon (toprak ve bitkiden) ve 

yüzey akışıyla gerçekleşir. Evapotraspirasyon sıcak ve kuru havalarda 

daha fazla olur. Toprakta suyun tutulması ve hareketini etkileyen 

faktörler şunlardır: 1-Tekstür, 2-Strüktür, 3-Toprak organik maddesi, 4-

Toprak derinliği, 5-Topraktaki su miktarı ve 6-Toprak Sıcaklığı.  

Toprak suyunu muhafaza etmek için şunlara dikkat edilmelidir: 1-

Toprak yüzeyinin bitki atıkları ile örtülü olmalıdır, 2-Malçlama 

yapılmalıdır, 3-Toprak işleme tekniklerine dikkat edilmelidir, 4-

Toprakta organik madde korunmalı ve ilave edilmelidir, 5-Gerektiğinde 

nadas uygulamaları ile 6-Ürün rotasyonu yapılmalıdır, 7- Yabancı otlar 

kültür bitkilerinden daha fazla su tükettiklerinden, özellikle yabancı ot 

kontrolüne de önem verilmelidir. 
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Toprak yüzeyinde kalan bitki materyalleri, toprak nemini muhafaza 

eder. Ayrıca, bu atıklar fazla yüzey akışına da engel olurlar. Toprak 

yüzeyine bırakılan, evaporasyonu önleyen, yabancı ot kontrolü 

sağlayan materyaller (malç), toprak yüzeyinden suyun kaybolmasını 

önler. Bunun için, saman, sap, talaş ve diğer organik atıklar ile değişik 

plastik materyaller kullanılabilir. Bunlar aynı zamanda toprakların 

ısınmasına, yağmur damlasının erozyona neden olan etkisini azaltmaya 

ve yabancı ot kontrolüne de yardımcı olurlar. Yine bu amaçla, bir 

önceki ürünün artıklarının bir kısmını toprak yüzeyine bırakmak veya 

toprağa karıştırmak da suyun topraktan (buharlaşma ve sızma ile) 

uzaklaşmasını büyük ölçüde azaltır.  

Korumaya yönelik toprak işleme (azaltılmış toprak işleme) teknikleri 

de, kurak ve yarı kurak bölgelerde suyu muhafaza için kullanılan 

tekniklerdendir. Eğime karşı dik sürüm de fazla yüzey akışını 

önleyeceğinden, bu uygulama da hiç göz ardı edilmemelidir.   

Toprak organik maddesi (TOM) bitki ve hayvan atıkları ile toprakta 

yaşayan canlı organizmalardır. TOM, toprağın strüktür, su tutma 

kapasitesi, Katyon Değişim Kapasitesi (KDK), besin elementi 

içerikleri, biyolojik aktivite ve havalanmasına olumlu etki eder. 

TOM’un ayrışmaya en dayanıklı olan ve toprakta en uzun süre kalan 

koyu, kolloidal kısmı humus diye adlandırılır. Özelliklerinden dolayı 

humus hava, su ve besin elementlerini tutma yeteneğine sahiptir. 

Topraklarımızda TOM hızlı bir şekilde tükenmektedir. Bitki atıklarının 

toprakta bırakılması, hayvan atıklarının toprağa geri verilmesi, çöplerin 

ve atıkların kompost yapılarak yine verimsiz arazilere uygulanması ve 
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ürün rotasyonuna baklagil bitkilerinin ilavesi ile TOM arttırılabilir. 

TOM ilavesi ayrıca, iyi agregat oluşumuna neden olmasıyla da su 

tasarrufu yapılmasına katkıda bulunur. Toprak yapısı iyileşirse, bitki 

kökleri toprak profilinin derinlerine daha kolay girecek, böylece kökler 

daha derinlerdeki sudan faydalanabilecektir. Bu durum bitkilerin kurak 

dönemlerde daha uzun süre ayakta kalmasını sağlar. Organik maddesi 

yüksek olan toprak, daha yüksek nem içeriklerinde dahi kolayca 

işlenebilmektedir. 

Islak topraklar daha koyu görünürler. Bunun sebebi güneş ışınlarını 

kuru topraklara göre daha fazla absorbe etmeleridir. Koyu renkli 

topraklar açık renkli topraklara nazaran daha fazla ışığı absorbe 

edeceklerinden dolayı daha sıcak olurlar. Topraklar güneş enerjisini 

absorbe eder ve ısınırlar. Toprağın sıcaklığı; iklim, toprak derinliği, 

toprak rengi, TOM ve toprağın nem içeriğine göre değişiklik 

göstermektedir. Toprak yüzeyinin örtülü olması gündüz radyasyonu 

önler, gece de topraktan olan ışımayı engeller. Burada önemli olan 

uygun toprak neminin topraktaki ekstrem sıcaklık değişimlerinin 

olmasını engellemesi olup bu da tohumların çimlenmesi ve fidelerin 

büyümesi üzerine olumlu etki yapmaktadır. Ayrıca, toprak sıcaklığı 

gübrelerin özellikle azotlu gübrelerin uygulanma zamanına da etki 

yapmaktadır.   

Verimlilik Açısından Önemli Olan Toprağın Kimyasal Özellikleri 

Toprağın kimyasal özellikleri pek çok araştırıcı tarafından incelenmiş 

ve incelenmeye devam edilmektedir. Genel olarak bunlar; 1-Katyon 

değişim kapasitesi (KDK), 2-Toprak reaksiyonu (pH), 3-Toprak 
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tuzluluğu, 4-Toprağın organik maddesi (TOM) ve 5-Toprağın bitki 

besin elementleridir (Grewelling ve Peach, 1960; Hızalan ve Ünal, 

1966; McLean, 1982; Nelson ve Sommers, 1982; Ergene, 1993; 

Ergene, 1993; Ünal ve Başkaya, 1981). 

KDK’yı iyi anlamak için topraklarda bulunun kili ve yapısını bilmek 

gerekir. Kil parçacıkları çok fazla miktarda negatif yük taşırlar ve 

tabakalı kolloidal bir yapıya sahiptirler. Bu onları; 1-Toprak verimliliği 

açısından, 2-Çevre açısından ve 3-Endüstriyel açıdan önemli kılar.  

Toprak verimliliği açısından killer; -Toprakta su ve besin maddelerini 

tutmaları, Toprağın tamponlama kapasitesine olumlu etki yapmaları, -

Toprak pH’sını düzenlemeleri, -Biyolojik aktiviteye uygun ortam 

sağlamaları ve -Agregat oluşumunu sağlamaları açılarından 

önemlidirler. Kil mineralleri çevre açısından da önemlidir. Topraklar 

killerin özellikleri sayesinde tamponlama gücüne sahiptirler. Kil 

minerallerinin yüksek KDK’ya sahip olmaları ve bazen anyon 

absorbsiyonu da gerçekleştirebilmeleri kimyasal ve fiziksel özellikleri 

sayesindedir. Toprağa bir şekilde giren kirletici maddeler kil 

mineralleri tarafından sıkıca tutulmaktadır. Yine Kil mineralleri aşırı 

verilen gübrelerin yüzey ve toprak altı suyuna karışmasını da bu 

özellikleri sayesinde önlemiş olurlar. Kil mineralleri başta seramik ve 

çimento olmak üzere endüstriyel alanda da çok fazla kullanılmaktadır. 

Kil mineralleri aynı zamanda petrol atıklarının absorpsiyonunda, 

demir- döküm sanayiinde, sondaj sıvılarında, hayvan yemlerinde ve 

altlıklarında, atık suların temizlenmesinde, gıdaların hazırlanmasında, 

boya yapımında olmak üzere daha pek çok alanda kullanılmaktadır. 
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Topraklarda katyon değişimi, toprak çözeltisindeki katyonun 

kolloidlerin yüzeyinde tutulan katyonlar ile yer değiştirmesidir. Kil ve 

organik madde (humus) negatif yüklü yüzeylere sahip olduğundan 

yapılarında extra elektronları vardır. Doğada, yüklü olan hiçbir şey ters 

yüklü olan bir yük tarafından nötralize olmadan kalmaz. Burada 

gerçekleşen iyonların tutulması elektrostatik güçlerle olduğundan 

zayıftır. Bu nedenle, bir katyon veya anyon çözeltideki diğer bir katyon 

veya anyon ile yer değiştirebilir. Bu özellik, bitki besin elementlerinin 

kök bölgesinden yıkanmasını önler. Dolayısıyla, katyon değişiminin 

yüksek olması toprak verimliliğinin de yüksek olduğu anlamına 

gelmektedir. KDK, kilin miktarı, cinsi ve toprağın organik madde 

içeriği tarafından şekillenmektedir. Topraklarda N (amonyum olarak), 

P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, Na gibi besin elementlerinin katyon 

olarak tutulmasında, N (nitrat olarak), S, Cl gibi besin maddelerinin de 

anyon olarak tutulabilmesi için KDK oldukça önemlidir. 

Toprak reaksiyonu (pH) toprakların en önemli kimyasal özelliklerinden 

biridir. Toprak pH’sı hakkında bilgi sahibi olmak, hangi bitkilerin 

yetişebileceği, hangi besin elementlerinin alımının zor veya kolay 

olduğu hakkında fikir verecektir. Örneğin, Azot 6-8 pH, fosfor 6.5-7.5 

pH, potasyum 5.5-9 pH, kalsiyum 6.5-9 pH, magnezyum 6.5-9 pH, 

kükürt 5.5-9 pH, demir 4.5-6 pH, mangan 5.5-7.5 pH, bor 5.5-7 pH, 

bakır 5.5-7.5 pH, çinko 5.5-7.5 pH ve molibden 6.5-9 pH aralığında 

yarayışlıdırlar. 

Toprakların asidik veya tuzlu olması da tarım arazilerinde çok ciddi 

problemler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Toprak asitliği, bitki 



 

88 TARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR; SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE 
BİYOÇEŞİTLİLİK 

gelişimini sınırlandıran en önemli etmenlerdendir. Toprak asitliğini 

düzeltmek için toprağa CaCO3 (kireç) verilir. Tuzluluğa neden olan 

çözülebilir Mg+2, Ca
+2, Na+, K+ katyonları ve Cl-, SO4-2, HCO3

-, CO3
-2 

anyonlarıdır. Elektriki iletkenlik 4 dS/m’den fazla olduğunda bu 

topraklara tuzlu toprak denir. Burada ayrıca önemli olan, katyon 

değişim kapasitesi içerisindeki Na’un miktarıdır (ESP). Bu değerin 

%15’ten yüksek olduğu topraklara ise sodik topraklar denir (Richards, 

1954). Bu durum daha da ciddi tarımsal problemleri beraberinde 

getirmektedir. Toprak çözeltisinde tuz konsantrasyonunun yüksek 

olması öncelikle bitkilerin gelişimlerini engeller. Tuzlar, toprak 

suyunun ozmotik potansiyelini düşürür,  böylece su, tuz 

konsantrasyonu fazla olan tarafa doğru hareket eder. Bu durumda da 

bitkiler suyu kullanamazlar. Normal koşullarda bitki, suyu köklerdeki 

su potansiyeli dışarıdakinden düşük olduğunda alabilir.  Tuzlu 

topraklarda ise bitki suyu alabilmek için önce köklerindeki tuz 

konsantrasyonu arttırmak zorunda kalır. Bu da kökte aşırı tuz 

konsantrasyonuna ve bitki hücrelerinin zarar görmesine neden olur. 

Burada az da olsa bazı bitkilerin (halofit bitkiler) tuzlu şartlara daha 

dayanıklı olduğu görülmektedir. Ancak, tarımı yapılan bitkilerin çoğu 

maalesef halofit özellikte değildir. Sodik topraklarda bulunan Na 

bitkilere toksik etki yapabilir. Na fazlalığı daha çok toprakların fiziksel 

özelliğini bozar. Yüksek pH, bazı besin elementlerinin fazla 

bulunmasına ve toksik etki oluşturmalarına, diğer bazı elementlerin ise 

alınamamalarına ve bitkide noksanlıkların ortaya çıkmasına neden olur. 

Yüksek pH’da Ca, CaCO3 olarak çökelir. Zn, Fe, Mn ve Cu eksikliği 

görülebilir. Bazen B toksikliği olabilir. Toprak verimliliğini olumsuz 
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etkileyen alkaliliğin düzeltilmesi önemlidir. Bu aşamada şunlar 

yapılabilir: a-Jips kullanılır. Jips toprak yüzeyine serpilebilir veya 

sulama suyuna katılabilir. b-Katkı maddesi kullanılır. Burada, toprak 

kolloidlerini floküle edecek ve değişim komplekslerinden Na’u 

uzaklaştıracak katyonlar eklenir. c-Yıkanma yapılır. Bu aşamada, tuzlar 

ve Na yıkanmış olur. d-Drenaj yapılır. Suya geçen bu tuzların araziden 

veya tarladan uzaklaştırılması yapılır. Burada tabii ki bu 

uzaklaştırılacak suyun da döküleceği havzanın veya sulak ortamın 

seçiminde çok dikkatli olmak gerekmektedir.  

Toprak organik maddesi (TOM) ve bunun arttırılması toprağın 

verimliliği açısından oldukça önemlidir (Demirkıran ve Cengiz, 2011; 

Demirtaş ve ark., 2012). TOM’u oluşturan kısımlar temel olarak, canlı 

organizmalar ve kökler, taze bitki ve hayvan atıkları, bunların ayrışan 

kısımlar ve ayrışmaya dayanıklı olan kısımlardır (humus). TOM 

verimli toprakların verimliliklerinin devamı için olduğu kadar, verimsiz 

veya verimliliği zayıf olan toprakların verimli olması için de mutlaka 

gereklidir. TOM, toprağın fiziksel, biyolojik ve kimyasal özelliklerinin 

iyileşmesine neden olur. Organizmaların özellikle mikroorganizmaların 

yaşamaları için bir ortam olup, aynı zamanda bunların besinlerin de 

içinde barındırır. TOM, birçok besin elementinin deposudur. Toprağın 

organik madde içeriği toprak-bitki-mikroorganizma sisteminin ne kadar 

sağlıklı olduğunu ifade eder. Ne yazık ki Eyüpoğlu (1999), Taban ve 

ark. (1997), Başaran ve Okant (2005), Parlak ve ark. (2008), Turan ve 

ark. (2010), Tümsavaş (2003) gibi araştırıcılar tarafından yapılan toprak 

verimliliği çalışmalarında ülke topraklarımızın çoğunda TOM 
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içeriğinin az olduğu belirlenmiştir. TOM seviyesi yeterli organik 

gübreleme, ürün rotasyonu uygulama, özellikle baklagilleri bu 

rotasyona dahil etme ve uygun toprak işleme tekniklerini kullanmayla 

ancak belirli bir seviyede tutulabilir veya azalması önlenebilir. N ve S, 

humus kolloidlerinde biriken elementlerdir. Humus toprakta bu iki 

besin elementi için en temel kaynaktır. Bitki artıkları toprağa ilave 

edilirken bunların, C/N oranı da dikkate alınmalıdır. Eğer C/N oranı 

20’nin altında ise N serbest bırakılıyor demektir. Eğer C/N oranı 20’den 

çok yüksek ise, o zaman ayrışma sonucu C/N oranı düşene kadar N 

immobilize edilir. Yani bu durumda N mikroorganizmalar tarafından 

enerji kaynağı olarak tutulur. Toprağa verilecek materyalin C/N 

oranında N içeriği düşük ise o zaman ortamdaki N belli bir süre 

immobilize olacağından dolayı, toprakta N noksanlığı meydana gelir ve 

bitki N açısından yetersiz kalabilir. N’un az olduğu bu durumlarda 

extradan N’lu gübre vermek gerekebilir. Organik madde parçalanarak 

pek çok besin elementinin de açığa çıkmasına neden olur. Gübreleme 

yapılmayan topraklardaki azotun tamamı organik maddeye bağlıdır. 

Organik maddedeki fosfor ise %20-50 arasında değişir. Organik madde 

içerisinde diğer bitki besin elementleri de bulunur. Potasyum (K), 

kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), bakır (Cu), çinko (Zn), mangan (Mn) 

ve demir (Fe) gibi elementler organik madde ile bileşik oluştururlar. 

Organik maddenin parçalanması sonucu açığa çıkan besin elementleri 

bitkilere daha yararlıdır. TOM’daki humusun katyon absorbe etme ve 

KDK’sı çok yüksektir. Organik maddenin parçalanma ürünleri toprak 

parçacıklarını bir arada tutarak agregatların oluşmasına yol açarlar. 

Toprağın fiziksel özelliklerinin iyi bir şekilde devam edebilmesi 
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organik maddenin devamlı olarak ilave edilmesine bağlıdır. Ayrıca, 

TOM içerisinde bitki ve kök gelişimini teşvik eden pek çok bileşiklere 

de rastlanmıştır (Auxin, Gibberalin, IAA gibi). Bunun yanında istisnai 

bazı bitkilerin artıkları bazı fito-toksin maddeler içerdiklerinden 

bunların atıklarının tohumların çimlenmesini ve gelişmesi engellediği 

de belirtilmiştir. 

Toprak organik maddesinin ve toprağa organik madde ilavesinin daha 

pek çok faydaları tespit edilmiş olup bu konudaki araştırmalar devam 

etmektedir (Demirkıran ve Cengiz, 2011; Demirtaş ve ark., 2012; 

Demirkıran ve ark., 2012; Kudal ve Müftüoğlu, 2014). Bunlar arasında; 

toprağın yapısını düzelttiği, su tutma kapasitesini arttırdığı, özellikle N 

ve S içeriği olmak üzere besin elementleri kaynağını oluşturduğu, 

katyon değişim kapasitesini arttırdığı, toprak pH’sının tamponlama 

kabiliyetini güçlendirdiği, killi toprakların havalanma ve infiltrasyon 

özelliklerini düzelttiği, toprağın kabuk bağlamasını (kaymak 

tabakasını) önlediği, erozyon riskini azalttığı, toprağın fazla ısınması ve 

soğumasını önlediği, kumlu topraklarda kum parçacıklarını bir arada 

tuttuğu, mikroorganizmalar için hem ortam hem de besin sağladığı, 

besin elementlerinin yıkanmasını (azot ve fosfor gibi) önlediği gibi 

toprağın pek çok fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerine olumlu 

etkileri sayılabilir.  

TOM seviyesini korumak veya artırmak İçin şunlar yapılabilir: Bitki 

artıkları, yeşil gübre, hayvan gübresi, kompost, işlemden geçirilmiş ve 

zararsız hale dönüştürülen şehir ve endüstri atıkları toprağa ilave 

edilebilir (Kudal ve Müftüoğlu, 2014). 
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Topraktaki canlı organizmalar da toprağın yaşayan kısmı olup, oldukça 

önemlidir. Toprak mikroorganizmaları, organik maddeyi parçalayıp, 

daha yarayışlı hale dönüştürürler. Bunlar, bakteri, aktinomiset, 

nematod, protozoa ve kuyruklular gibi canlılardır. Diğer toprak 

hayvanları ise su ve organik maddenin hareketi için yol açarlar 

(solucan, karınca vs). İnsanlar da toprağı sürerek, sıkıştırarak, 

havalandırarak, organik ve inorganik uygulamalar yaprak, arazi 

kullanımını değiştirerek, drenaj boruları yerleştirerek, kanallar açarak 

veya ekim-dikim gibi faaliyetleriyle etkilerde bulunurlar. 

Topraktaki besin maddeleri de toprak verimliliği için oldukça 

önemlidir. Zira bunlar hem bitkiler hem de toprakta yaşayan canlılar 

için gıdadır. Topraktaki makro besinler; azot (N), fosfor (P), potasyum 

(K), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg) ve kükürttür (S). Mikro besinler 

ise, molibden (Mo), bor (B), bakır (Cu), mangan (Mn), demir (Fe), 

çinko (Zn) ve klordur (Cl). 

Azot protein ve nükleik asit sentezi için gerekli bir elementtir. Vejetatif 

gelişimi destekler ve bitkilerin sağlıklı yeşil bir görünüm kazanmasını 

sağlar. Azot noksanlığında, gelişme geriler, donuk ve sarımsı renk 

görülür, noksanlık bitkinin alt kısmında (yaşlı yapraklarda) görülür. 

Azot eksikliğinde üre, amonyum nitrat, amonyum sülfat veya kompoze 

gübreler gibi azotlu gübreler verilir. Azot fazlalığında ise, vejetatif 

gelişme çok fazla olur, çiçeklenme ve generatif kısım gecikir ve zayıf 

kalır, meyvelerde geç olgunlaşma ortaya çıkar. Ayrıca ürün 

depolamaya dayanıksız ve bazı hastalıklara hassas, parazitlere karşı 

dayanıksız olur. Fosfor, bitkinin erken gelişimini ve kök oluşumunu 
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teşvik eder. Olgunlaşmayı hızlandırır. Tohum üretimini artırır. Bitkinin 

daha dayanıklı olmasını sağlar. Fosfor noksanlığında, kökler küçük 

kalır, sap zayıf olur, olgunlaşma gecikir. Yapraklar mor renk alır, yaşlı 

yaprakların uçları kurur, meyve ve tohum gelişimi zayıflar. Fosfor 

eksikliğinde, diamonyum fosfat (DAP), triple süper fosfat (TSP) ve 

kompoze gübreler gibi fosforlu gübreler toprağa (ekim-dikimle birlikte) 

verilir. Potasyum bitkinin hastalık ve soğuğa karşı dayanıklılığını 

artırır. Bitkinin karbonhidrat üretimine katkıda bulunur. Potasyum 

noksanlığında, gelişme yavaşlar, özellikle yaşlı yapraklarda bölgesel 

sarılıklar görülür, sap gelişimi zayıflar, tohum ve meyve buruşuk kalır. 

Potasyum noksanlığında potasyumlu gübreler (potasyum sülfat, 

potasyum nitrat, kompoze gübreler) toprağa fosforda olduğu gibi ekim-

dikimle birlikte verilir. Kükürt, bitkide yağ ve bazı proteinlerin 

oluşumuna yardımcı olur. Kükürt noksanlığında, genç yapraklar açık 

yeşil ve sarımtırak bir renk alır, yaşlı dokular zarar görür, bitki küçük, 

ince ve uzun kalır. Gelişme ve olgunlaşmanın gecikmesi gibi durumlar 

da oluşur. Kalsiyum bitki içerisinde karbonhidratların hareket etmesine 

yardımcı olur. Sağlıklı hücre duvarı ve kök yapısı için gereklidir. 

Kalsiyum noksanlığında, uç tomurcuklar ölür, genç yaprakların bazı 

bölümleri yanmış gibi görünür. Çiçeklerin olgunlaşmadan dökülmesi, 

zayıf sap ve gövde gelişimi gibi durumlar da oluşur. Magnezyum, 

klorofilin yapı taşıdır. Bitki içerisinde nişastanın taşınmasına yardımcı 

olur. Yağların oluşumunda da gereklidir. Magnezyum noksanlığında, 

alt yapraklardan başlayarak damarlar arasında sararma oluşur. Anormal 

derecede zayıf yapraklar ve zayıf doku gelişimi gözlenir. Yine, yukarı 

doğru kıvrılmış yaprak oluşumu gibi durumlar da oluşabilir. Demir 
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klorofil oluşumu için yine mutlak gerekli elementtir. Şeker ve 

nişastadan enerji açığa çıkmasına yardımcı olur. Pek çok enzimde görev 

alır. Demir noksanlığında, sarımsı veya beyazımsı yaprak gözlenir, 

yaprakların kıvrılması gibi durumlar oluşabilir. Çinko, çeşitli 

enzimlerin temel taşıdır. Önemli bir gelişim düzenleyicisi olan İndol 

Asetik Asitin (İAA) düzenleyicisidir. Özellikle tahıl, bağ, baklagiller, 

domates, pamuk ve soğanımsı bitkilerin yanında pek çok meyve ağacı 

için de gereklidir. Çinko noksanlığında, gövde kısalması, uç 

kısımlardaki yapraklarda (genç) rozetleşme şekli, yapraklarda 

beneklenme gözlenir. Noksanlık, ya damarlar arasında sararma ya da 

yaprak ucundan alt tarafa doğru bant şeklinde sarı çizgiler şeklinde 

olmaktadır. Semptomlar yaprağın alt tarafından başlar ve üst tarafa 

doğru ilerler. Bor, kalsiyumun asimile edilmesine yardımcı olur. Bor 

noksanlığında, uç kısımlarda gelişme durur, yatay tomurcuklar gelişir. 

Yapraklar kalınlaşır, kıvrılma gözlenir, solgunluk ve kloroz oluşur. 

Meyve ve yumrular yumuşak olur, nekrotik noktalar görülür. 

Çiçeklenme azalabilir, tozlanma yeterli olmaya bilir. Molibden 

noksanlığı, azot noksanlığına benzer. Çünkü molibden noksanlığında 

bitkinin azot kullanımı etkilenir. Molibden toprakta yarayışsız veya 

yetersiz olduğunda azot fiksasyonu engellenir. Bitkinin azottan 

faydalanabilmesi için çok az da olsa molibdene ihtiyacı vardır. Azot ve 

fosforun aminoasitlerin içerisine taşınmasına yardımcı olur. Molibden 

olmadan baklagiller atmosferdeki serbest azotu bağlayamazlar. 

Molibden noksanlığında bitki boyu kısa kalır ve bitki gelişimi zayıflar. 

Klor, bitkinin fotosentetik reaksiyonları için gereklidir. Doğada 

genellikle çok bulunduğundan yıkanmanın olduğu yerler hariç, 
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bitkilerde eksikliğine fazla rastlanmaz. Klor noksanlığında solma, 

kloroz (sararma), yan köklerin fazla dallanması, yaprakların 

bronzlaşması gibi durumlar oluşur. Bakır, A vitamininin oluşumu için 

gereklidir. Bakır noksanlık belirtileri, gelişimin gerilemesi, meyve 

ağaçlarının uç kısımlardaki filizlerin ölmesi, renk pigmentlerinin 

oluşumunun zayıflaması, uç yapraklarda solgunluk ve nekroz 

(kahverengileşme ve kuruma) gibi durumlar oluşur. Mangan, bitki 

gelişiminde enzimleri aktive eder. Klorofil oluşumunda demire 

yardımcı olur. Mangan noksanlığında, genç yaprakların damar 

aralarında kloroz görülür, grimsi benekler oluşur, damar aralarında 

beyaz çizgiler gelişebilir. 

Bu elementlerin bazılarının yeryüzündeki döngüsünde de toprak önemli 

rol oynamaktadır. Karbon döngüsü, karbon içeren materyallerin hava, 

toprak, su ve organizmalardaki hareketleri, reaksiyonları ve 

değişimlerini belirtir. Fotosentetik bitkiler atmosferdeki CO2’i organik 

şekilde bağlarlar. Karbonun çok büyük bir kısmı kalsiyum karbonat 

(kalsit) olarak topraklarda, kayaçlarda ve okyanuslarda bulunmaktadır. 

Azot döngüsü, yeryüzünün en önemli döngülerinden biridir. 

Atmosferde çoğunlukla bulunan azot, toprak, bitki ve mikroorganizma 

ve su içinde de bulunur. Organik madde toprakta parçalanırken 

amonyum (NH4
+) serbest hale geçer. Bu serbest NH4

+ bitkiler ve 

mikroorganizmalar tarafından alınarak yeni organik azotlu bileşikler 

oluşturulur. Ototrofik mikroorganizmalar (nitrosomonas) NH4
+’u önce 

nitrite (NO2
-) dönüştürürler (amonyumun okdsidasyonu). Daha sonra 

diğer bir grup bakteriler (nitrobakter, nitrifikasyon bakterileri) bu NO2
- 
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nitrata (NO3
-) okside ederler (nitrifikasyon, nitrit oksidasyonu). Bunlar 

tamamen aerob koşullarda yaşarlar. Nitrifikasyon olayı toprağa ilave 

edilen organik maddenin C/N katsayısı 20’den daha düşük olduğu 

koşullarda gerçekleşebilir. Nitrifikasyon olayının gerçekleşmesi için 

gerekli şartlar şunlardır: 1-Toprak nemi tarla kapasitesinde olmalıdır. 

2-toprak sıcaklığı 25-35 0C arasında olmalıdır. 3-Yeterli oksijen içeren 

toprak havası olmalıdır. Nitrifikasyon sırasında geçici bir azot bileşiği 

olan nitrit oluşur. Bu oluşan nitritin bir kısmı bitkiler ve 

mikroorganizmalar tarafından kullanılır. Geriye kalan kısmı ise hemen 

nitrata dönüştürülür. Bitkiler ve mikroorganizmalar daha sonra bu 

NO3’ı bünyelerine alır ve organik azot bileşikleri oluşturmak üzere 

kullanırlar. Bitkiler NH4
+’u da bünyelerine alabilirler. Ama bitkiler 

havalanmanın iyi olduğu koşullarda nitrat ortamda daha fazla 

bulunduğundan ve daha hareketli olduğundan NO3
-’ı, NH4

+’dan daha 

fazla alırlar. Topraktan azot kayıpları da olur bunlar; 1-Erozyon, 2-

Hasat, 3-Yıkanma, 4-Denitrifikasyon, 5-Bitkilerin yakılmasıdır. 

Burada denitrifikasyon, nitrifikasyon sonucu oluşan nitratın farklı 

mikroorganizmalarca (Pseudomonas spp. ve Bacillus spp.) tekrar 

değişik azot gazlarına dönüşmesi olayıdır. Denitrifikasyon, genellikle 

oksijensiz koşullarda gerçekleşir.  

Azot döngüsünde en önemli olaylardan biri de şüphesiz azot 

fiksasyonudur. Bu aşamada atmosferdeki azot, değişik fiksasyon 

reaksiyonları ile toprağa tekrardan bağlanır. Azot fiksasyonu, kimyasal 

ya da biyolojik olarak gerçekleşebilir. Biyolojik olan azot fiksasyonu 

gaz halindeki N2’un asimile edilmesidir. Bu işi yapan 
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mikroorganizmalar topraklarda, suda, köklerde veya bitkilerin 

yapraklarında yaşarlar. Bitkiler azotu direk gaz şeklinde kullanamazlar. 

Azot, nitrit bakterileri tarafından nitrite, nitrit ise nitrat bakterileri 

tarafından nitrata dönüştürülerek bitkiler tarafından kullanılabilir hale 

getirilir. Toprakta bulunan serbest yaşayan bakterilerle, baklagillerin 

köklerinde bulunan simbiyotik mikroorganizmalar (rizobium 

bakterileri, mikorizalar) toprak havasındaki azot gazını içlerine alırlar. 

Bütün organizmaların gelişiminde en önemli mineral maddelerden biri 

azottur. Azot, proteinler, nükleik asitler ve diğer hücre organellerinin 

büyük bir kısmında bulunmaktadır. Bu aşamada büyümek ve gelişmek 

için azota ihtiyaç duyan bitkiler ve bu ihtiyacı karşılayan bakteriler 

arasında dünyanın en faydalı ortaklıklarından birisi kurulur. Bitkiler 

bakterileri çekmek için köklerinden özel salgılar salgılarlar. Bakteriler 

de köklere yaklaşır, buralara yerleşir ve büyük miktarlarda çoğalarak 

kök düğümlerini (nodül) oluştururlar (Brockwell ve ark., 1995). İşte 

bugün yediğimiz sebzelerin, bitkilerin, tahılların büyük bir kısmı bu 

ortaklığın ürünüdür. Denilebilir ki, ekolojik dengenin korunması ve 

sürdürülebilir tarımın sağlanması için bu diğer döngüler kadar azot 

döngüsü de oldukça önemlidir. 

Toprakta fosfor döngüsü, toprak ve bitki arasında tamamlanır. Bitkiler 

gereksinim duydukları P’un büyük bir kısmını toprak çözeltisinde 

çözünmüş inorganik fosfordan, çok azını da organik şekildeki fosfordan 

kökleriyle alır. Bitkilerdeki P, bitki artıklarıyla olduğu gibi diğer 

canlıların artıklarıyla da toprağa döner. Toprakta bitkisel ev hayvansal 

kökenli organik bileşikler mikroorganizmalar tarafından parçalanır ve 
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açığa çıkan fosforun bir bölümü toprak organizmaları tarafından vücut 

proteini oluşturmak için kullanılır. Bir bölümü organik maddeye 

bağlanarak ileride bitkiler tarafından yararlanılabilir şekilde açığa çıkar. 

Bir bölümü de bitkilerin daha sonra yararlanacağı yavaş yarayışlı şekle 

dönüşür ve döngü tamamlanır. Burada toprakta fosforun fiksasyonu da 

söz konusudur. P fiksasyonu, bitki tarafından alınabilir şekildeki P’un 

bitki tarafından alınamaz veya daha az alınabilir şekle geçmesidir. 

Topraktaki P fiksasyonu verimlilik açısından da önemlidir. Toprakların 

P fikse etme kapasitelerini bilmek, verilecek fosforlu gübre miktarları 

belirlenirken ve münavebe programı hazırlanırken önemlidir.  Buradaki 

P fiksasyonu biyolojik ve kimyasal olarak ayrılır. Biyolojik P 

fiksasyonu topraktaki mikroorganizmalarca gerçekleştirilir. Mikro-

organizmaların toprakta yarayışlı (mobil) halde bulunan P’u 

vücutlarına alarak organik şekle dönüştürmelerine (immobilizasyonun) 

biyolojik P fiksasyonu denir. Kimyasal olarak gerçekleşen P 

fiksasyonun daha önemli olup, değişik durumlarda gerçekleşir. Asit 

tepkimeli topraklarda fosfor fiksasyonu 3 şekilde gerçekleşir; 1. Aktif 

şekilde bulunan Fe, Al ve Mn gibi katyonlarla çökelti oluşturarak 

meydana gelen P fiksasyonu, şeklinde gerçekleşebilir. Bu durumda 

H2PO4 ile ortamda bulunan elementler (Fe, Al, Mn) arasında tepkimeler 

kısa zamanda gerçekleşir, P çözünemez şekilde fikse olur yani bitkilerin 

yararlanamayacağı şekle döner. 2. Fe, Al ve Mn’ın sulu oksitleriyle 

tepkimeye girmek suretiyle oluşan P fiksasyonu, şeklinde 

gerçekleşebilir. Al, Fe ve Mn’ın sulu oksitleri kolloidal özelliktedir. 

Fosfat iyonları bu kolloidal sulu oksitlerin yüzeylerinde bazik Fe, Al 

veya Mn fosfatlar şeklinde tutulur ve çökelti oluşur. 3. Silikat killeri 
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aracılığıyla oluşan P fiksasyonu, şeklinde gerçekleşebilir. Kil 

mineralleri silisyum ve alüminyum tabakalarının üst üste düzenli 

sıralanmalarından meydana gelmişlerdir. 1:1, 2:1 gibi değişik kil 

mineralleri vardır. 1:1 tipi killerde (kaolinit) tepkimeye hazır durumda 

fazlaca hidroksil gurubu bulunduğundan fiksasyon bu topraklarda daha 

fazladır. Alkalin topraklarda da P yine 3 şekilde fikse olur: (a) pH’sı 

7.5’in üzerinde olan kireçli alkali topraklarda P, çözünürlüğü oldukça 

az olan trikalsiyum fosfat şekline dönüşerek fikse edilir. (b) Bu 

topraklarda serbest halde bulunan CaCO3 ile çözünebilir P’un değinimi 

sonucunda P çökelir ve sonra Ca ile tepkimeye girerek çözünmez 

şekildeki bileşiği oluşturur. (c) Kireçli alkalin topraklarda P, kalsiyum 

ile sature (doygun) killer tarafından fikse edilir. Tüm bu durumlardaki 

fikse olunan P’dan bitki ya hiç yararlanamaz veya çok az yararlanabilir.  

Toprak verimliliğini belirlemek için toprağın detaylı analizleri 

yapılmalıdır. Toprak analizinde amaç; toprağın özelliklerini ortaya 

çıkarmak ve bitkilerce alınabilir besin elementi miktarları hakkında 

fikir sahibi olmaktır. Toprak analizinde hedef ise; toprağı tanımak, daha 

ekonomik ve sağlıklı bir bitki yetiştirmek, planlı gübreleme yapmak ve 

toprağın verimliliğini korumaktır.  

Sürdürülebilir tarımda ise esas amaç, “toprak ve çevreyi dikkate alarak” 

kültür arazilerinden “mümkün olan yüksek verimi ve kaliteli ürünü” 

elde etmektir. Bunun için, kültürel uygulamalardan; uygun gübreleme, 

yeterli sulama, kaliteli tohum kullanma, zamanında ve etkili toprak 

işleme ve zararlı etmenlerle zararsız mücadele ile yukarıda bahsedilen 

“mümkün olan yüksek verimi ve kaliteli ürünü” elde etmek 
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mümkündür. Aksine bu faktörlerin düzensiz kullanımıyla topraklar 

fakirleşebilir ve verimlilikleri yıldan yıla azalır (Polat ve ark., 2019). 

Verimlilik Açısından Önemli Olan Toprağın Biyolojik Özellikleri 

Toprak sayılamayacak kadar çeşitli bitki, hayvan ve mikro-canlının 

yaşam yeridir (Ergene, 1993). Tüm bu canlıların düzenli bir şekilde bir 

arada bulunması ve birbirleriyle etkileşim olması şüphesiz çok 

karmaşık, ama bir o kadar da uyumlu ve ilginçtir. Topraktaki mikro ve 

makro tüm canlıların toprak ve bulundukları çevre koşulları içindeki 

ilişkileri toprak ekolojisi, toprak biyolojisi, toprak mikro biyolojisi gibi 

bilim dalları tarafından detaylı olarak incelenmeye devam etmektedir.  

Genel bir bakışla topraktaki bu canlılar, üreticiler ve tüketiciler olarak 

gruplandırılabilir. Bu ekosistem içerisinde üreticiler, güneş enerjisinden 

yararlanarak havanın CO2'ini fotosentez ile organik maddeye çeviren 

bitkilerdir. Tüketici yani parçalayıcı ve ayrıştırıcı olarak nitelendirilen 

canlılar grubunun asıl önemli işlevi ise topraktaki bitki ve hayvan 

atıklarını ayrıştırarak döngüyü devam ettirmeleridir. Toprak içerisinde 

bu parçalama ve ayrıştırma olaylarında mikro canlıların önemi 

büyüktür. Mikro canlılar çoğunlukla tek hücreli ve mikroskobik 

büyüklüktedir. En önemli özellikleri arasında organik maddeyi hücre 

dışında sindirebilecek enzim salgılamaları da yer almaktadır. 

Salgıladıkları bu enzimlerin hücre dışında çözünebilir duruma getirdiği 

besin maddelerini kolaylıkla absorbe ederler ve gerekli enerjiyi böylece 

sağlarlar. Topraktaki mikro canlıları genel olarak bakteriler, mantarlar, 

aktinomisetler, algler, ve protozoalar oluşturmaktadır. Topraktaki 
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makro canlıları yani hayvanları ise, nematodlar, solucanlar ve diğer 

canlılar oluşturur.  

Bakteriler toprakta en çok bulunan canlılardır. Genellikle 1 gram 

toprakta 1 milyar bakteri bulunabilir. Bunlar çubuk şeklinde, yaklaşık 

1 mikron (1 mikron= 10-3 mm) çapında, birkaç mikron boyunda tek 

hücreli canlılardır. Bir hektar arazide ise canlı ağırlıkları 2000 kg'a 

ulaşabilir. Karbon kullanımına göre bakteriler heterotrofik veya 

ototrofik olarak sınıflandırılırlar. Oksijene ihtiyaçlarına göre bakteriler; 

aerob (oksijene mutlaka ihtiyaç duyanlar), fakültatif aerob (oksijenli ve 

oksijensiz ortamda yaşayanlar) ve anaerob (oksijensiz ortamda 

yaşayanlar) olarak ayrılırlar. Besin ihtiyaçlarına ve yaşadıkları alanlara 

göre de bakteriler büyük farklılıklar gösterirler. Bu nedenle belirli 

toprakta bulunan bakterilerin cins ve miktarları, başka bir toprakta 

ortam şartları ve besin elementleri miktarları değiştiğinden farklı 

farklıdır. Çoğalmaları geometrik artış şeklinde olup örneğin ortalama 

yirmi dakikada bir bölünme ile çoğalabilirler. Kısa bir hesapla, tek bir 

bakteriden (saatte bir bölünmeyle) 1 günde 17 milyon bakteri 

üreyebilir. Eğer böyle bir bölünme ve çoğalma devam etseydi, 6 gün 

sonra bu bakterilerin ağırlıkları dünyanın toplam kitlesine eşit 

olabilirdi. Fakat ekosistemde bu şekildeki bir çoğalmayı dengeleyen ve 

sınırlandıran diğer pek çok faktör bulunmaktadır. Koşullar 

zorlaşmasıyla bazı bakteriler spor üretebilir uzun yıllar canlılıklarını 

koruyabilirler.  

Mantarlar en etkili lignin parçalayıcı mikro canlılardır. Lignin 

parçalanması zor olan atıklardan biridir. Tek hücreliden şapkalı 
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mantarlara kadar değişik büyüklük ve şekillerde olabilirler. Temel 

özellikleri heterotrof olmalarıdır. Temel olarak, sporlardan çapı 5 

mikron kadar olan ipliksi (hypha, hif) bir yapıya ve bu ipliklerin bir 

araya gelmesiyle yumak (mycelium, misel) şeklindeki yapıyla 

bilinirler. Bakteriden üstün yanları, organik artıkların içine bu iplikler 

(iplikçikler) ile girerek parçalanmayı daha etkili sürdürebilmeleridir. 

Bu ipliklerin uzunluğu 1 gram toprakta 10-100 metreyi bulabilir. 

Mantarların diğer önemli bir özellikleri de,  asit koşullara dayanıklı 

olmaları ve asidik orman topraklarında ayrıştırıcı-parçalayıcı olarak 

daha etkin olmalarıdır.  

Aktinomisetler, mantara benzeyen bakteriler olarak da nitelendirilir. Bu 

canlılara, çubuk mantarlar veya ipliksi bakteriler denmesinin nedeni de 

budur. Bakterilere, aynı hücre yapısına ve çaplarına sahip olmaları ile 

mantarlara ise ipliksi-yumağımsı bir görünümleri olmaları nedeniyle 

benzerler. Toprakta bol miktarda bulunurlar. Hatta bazen ağırlık olarak 

birim alanda bakterilerden daha fazla olabilirler. Ancak, mantarlardan 

daha az bulunmaktadırlar.  

Algler klorofil yapan önemli mikro canlılardandır. Algler şekil ve 

büyüklük yönünden bakterilerin 5-10 kat büyüğü olarak bir tek 

hücreliden, metrelerce uzunluğunda deniz otlarına kadar değişik 

ekosistemlerde bulunurlar. Sulardaki bitki toplulukları içinde önemli 

bir yer tutarken toprakta ise fazla bulunmazlar. Nem ve ışık koşulları 

elverişli olduğunda ise özellikle toprak yüzeyinde bolca bulunabilirler. 

Topraktaki algler; mavi-yeşil algler, yeşil algler ve diatomlar olarak üçe 

ayrılır. Mavi-yeşil algler toprakta en çok bulunan alglerdir. Bazı algler 
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mantarlarla bir arada yaşayarak likenleri oluştururlar. Kayaçların 

ayrışmasında ve toprak oluşumunda bu likenlerin etkisi önemlidir. Yine 

bazı algler atmosfer azotunu bağlayarak yararlı hale dönüştürebilirler.  

Protozoalar ise suda yaşayan mikro canlılardır. Toprakta ise toprak 

parçacıklarını saran su zarının içinde yaşarlar ve bu durumlarıyla suda 

yaşayan canlılar (aquatik) gibidirler. Toprak kuruyunca veya koşullar 

zorlaştığında, protozoalar kist yapar, ortam elverişli olunca tekrar 

hareketlenirler. Daha çok bakterileri yiyerek beslenirler. Sayıları birim 

alanda çok olabilir.   

Genel olarak toprak yüzeyinde bu bahsedilen canlılar ve canlılık en 

fazladır. Diğer bir deyişle, A horizonunun organik artıklar yönünden 

zengin oluşu nedeniyle en çok canlı ortam bu horizonda bulunur.  

Toprak hayvanları genel olarak tüketicidirler. Ancak atıkların ve 

organik maddenin küçük parçacıklara ayrışıp parçalanmasında önemli 

rolleri vardır. Burada yine bir denge söz konusu olup, döngü içerisinde 

her bir hayvan grubu bir diğerinin avı olmakta, enerji için harcanan 

organik materyalden arta kalan tekrar toprağa dönmektedir.  

Nematodlar, ipliksi solucanlar olarak da bilinirler ve milimetrik 

düzeyde kurtçuklardır (kıl kurt). Faydalı olanları da olması rağmen 

genel olarak parazittirler. Besinlerini sağlama şekillerine göre; a) 

Çürümüş organik artıklarla beslenenler, b) Diğer nematodları, 

solucanları, bakterileri, protozoaları yiyerek beslenenler, c) Bitki kök 

ve yumruları içine yerleşip beslenenler olarak sınıflandırılırlar. 

Domates, fasulye, havuç, yonca, çayır otları ve süs bitkilerinin kökleri 
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içine girerek hücre özsuyunu emerler. Bitki kökleri ise savunma için 

urlar oluştururlar. Nematodlar toprak kuruyunca kist oluşturur ve 

koşulların uygun olmasını beklerler.  

Solucanların birkaç cinsi olup, nemli toprakta bolca bulunurlar. Yeterli 

nem, bol organik artık ve kalsiyum elementi bulunduğunda çok iyi 

gelişip çoğalırlar. Asit topraklardan hoşlanmazlar. Yaklaşık olarak bir 

hektar alanda 200-1000 kg kadar bulunabilirler. Toprakta organik 

artıkların parçalanması yanında, toprak içinde açtıkları kanallarla 

havalanmayı ve su hareketini kolaylaştırır. Ayrıca vücutları içine 

aldıkları toprak parçacıklarını çeşitli salgılarla birleştirerek tekrar 

ortama verip, agregatlaşma olumlu etkide bulunurlar. Genel olarak 

suyla doygun topraklardan pek hoşlanmazlar ve yağışlardan sonra 

toprak yüzeyine çıkarlar. Ultraviole ışınlara karşı hassas oldukları için 

güneşten korunamaz ve güneşe çok maruz kaldıklarında ölürler. 

Sonbaharda tarla toprakları hızla soğuyup donduğunda ise, solucanlar 

daha sıcak olan toprak derinliklere inmeye çalışırlar. Aynı zamanda bir 

miktar toprağı alt katmanlardan üst katmanlara taşıyabildikleri de 

saptanmıştır. Başka araştırıcılar belirli bazı koşullar altında solucanların 

10 ton/dekar kadar toprağı alt üst ettiklerini (karıştırdıklarını) 

hesaplamışlardır. Bu durum, toprakların havalanmasına imkân 

sağlamaktadır (Tomati ve Galli, 1995).  

Diğer toprak hayvanları ise şunlardır; kanatsız ilkel böcekler, akarlar, 

kırkayaklar, çıyanlar, örümcekler, kın kanatlılar, böcekler, fareler, 

köstebekler vb. Bu canlılar ise toprak içindeki organik artıkların 

parçalanması, ayrıştırılmasında, toprak ekosisteminde dengenin 
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sağlanması ve toprağın verimliliğinin devamı için önemli görevler 

yapmaktadırlar.  

SONUÇ  

Verimlilik pek çok alanda şüphesiz sürdürülmesi ve devamlılığı olması 

gerekli bir kavramdır. Bu sürdürülebilirlik kavramı, toprak verimliliği 

söz konusu olduğunda ise olayın içine bitki, atmosfer, mikro ve makro 

canlıların da dâhil olmasıyla daha önemli bir hal almaktadır. Şüphesiz 

dünyadaki ekosistemin temellerinden biri olan toprak, gerek fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik özellikleri ile gerekse de içerisinde ve üzerinde 

yaşayan pek çok canlı çeşidiyle bu sistemin en büyük ve en sağlam 

parçası olmaya devam etmektedir. 
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GİRİŞ 

Tarih boyunca insanların kurmuş olduğu uygarlıkların tamamına yakını 

su kaynaklarının yanında yer almış olması bir tesadüf değil, 

insanoğlunun suya yakın olma isteğinden kaynaklı bilinçli bir tercihtir. 

İnsanoğlu suya kolay ulaşımı hep bir zenginlik kaynağı olarak görmüş 

bundan hareketle yerleşim yeri tercihlerinde suya yakınlığı öncelikli 

tutmuştur (Dikmen, 2012). 

Su, insanlar için hayati bir önem taşımakta, halk sağlığı ve ekosistemler 

için yaşamsal bir gereklilik olup ekonomik boyut olarak ülkelerin 

kalkınmasında önemli bir yere sahiptir. Artan nüfusla birlikte gıda 

güvencesi ve sanayinin hammadde ihtiyacının karşılanmasında 

tarımdaki üretim artışı önemli yere sahiptir. Tarım alanlarının artan 

sanayi ve şehirleşmenin de etkisiyle giderek azaldığı dikkate 

alındığında, tarımdaki üretim artışı ancak ve ancak birim alandan elde 

edilecek verim artışıyla sağlanabilecektir. Dünya’da yenilenebilir su 

kaynaklarının kıt olmasından dolayı özellikle de tarım ve endüstride 

talebin gittikçe artması hali hazırda bulunan su kaynaklarının ekonomik 

ve verimli bir şekilde kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. 

Dolayısıyla su yönetiminde ve sulama işletmeciliğinde sektörler arası 

çevreye duyarlı, adil bir paylaşımın ve suyun etkin kullanımının 

sağlanması sürdürülebilirlik için gerekmektedir. Tarımın en önemli 

bileşenlerinden olan toprak ve su kaynaklarının ideal kullanımı 

açısından günümüzde üzerinde durulan yaklaşım, kaynak 

yönetimlerinin havza bazlı ve diğer tabii kaynaklarla bütünleşik bir 

biçimde uygulanması ve sürdürülmesidir.  
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Türkiye’deki en fazla su kullanıcı sektörlerden biri de tarımdır. Fakat 

tarımda kullanılan su miktarı gereğinden fazla kullanım olarak 

görülmektedir. Fazla kullanımın en büyük sebeplerinden biri ise 

yetersiz altyapı sorunudur. Su iletim ve dağıtımı açık kanal ve 

kanaletlerle yapılmaktadır. Daha bitkiye ulaşmadan suyun yaklaşık 

%50’si sızma ve buharlaşma nedeniyle kaybolmaktadır (DSİ, 2014). 

Günümüz koşullarında sulama işletmeciliği modeli olarak genellikle 

sulama birlikleri; belediyeler, sulama kooperatifleri veya köy tüzel 

kişilikleri tarafından işletilmektedir. Sulama alanlarında ki artışla 

beraber sorunlarda artmış ve sulamadan beklenen verim istenilen 

seviyelere ulaşamamıştır. Buna paralel olarak da sulamanın ve sulama 

işletmeciliğinin daha verimli ve daha ekonomik hale getirilmesi 

amacıyla devlet, sulama işletmeciliğini birliklere ve diğer kuruluşlara 

bırakmıştır (Özkan ve ark., 2011). 

Sulama olgusunu oluşturan en önemli iki unsurdan birincisi sulama 

tesislerini meydana getiren sanat yapıları diğeri ise bu yatırımlardan 

yaralanacak olan çiftçilerdir. Bu sebeple sulama yönetimi kavramının 

teknik ve mühendislik boyutunun yanı sıra ekonomik, mali ve sosyal 

boyutu da bulunmaktadır. Bu derlemede Türkiye’de ki sulama 

birliklerinin sürdürülebilir tarım açısından yeri, önemi ve mevcut 

durumunun ortaya konulması amaçlanmıştır. 
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TÜRKİYE’DE SULAMA BİRLİKLERİ – SÜRDÜRÜLEBİLİR 

TARIM İLİŞKİSİ 

Sürdürülebilir tarımda temel amaç tarımsal ekosisteme zarar vermeden, 

doğanın kendini yenilemesine olanak sağlayan tarımsal sistemler ve 

uygulamalardan meydana gelmektedir. Sürdürülebilir tarımsal 

uygulamalarda amaç; doğal kaynaklarda israfı azaltmaya yönelik 

verimlilik bazlı uygulamaların gerçekleştirilmesi, çevreye zarar 

vermeden gıda ve hammadde güvencesinin sağlanmasıdır. Tüm bunlara 

ek olarak kırsal kalkınmanın sağlanması ve bu yolla çiftçilerin refah 

düzeylerinin arttırılması ile birlikte kırsal sosyolojide hane halklarının 

yaşam düzeylerini ve yaşam kalitesini artırmaktır.  

Su kaynaklarının yönetiminde en önemli iki unsur, tarımsal sulamada 

suyun iletimi ve dağıtımı sırasındaki kayıpların önlenmesi, sulanan 

alanlardaki fazla su talebini azaltılarak suyun etkin kullanılmasının 

sağlanmasıyla birlikte riskin azaltılmasıdır. Temelde tarımsal 

faaliyetlerin ve sulama faaliyetlerinin öznesi çiftçilerdir. Sulamada 

modernizasyonu sağlamak için öncelikle teknolojik yeniliklerin 

benimsenmesi için çiftçinin bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını 

geliştirecek tarımsal yayım ve iletişim uygulamaları gerekmektedir.  

Sulama suyunun gerçek ihtiyaçlar düzeyinde, zamanında ve 

sürdürülebilir bir şekilde çevreye zarar vermeden toprağa ulaştırılması 

sulama yönetiminin temel görevidir. Sulama birlikleri, tesislerin bakım 

ve onarımlarının zamanında yapılarak planlama ve proje kriterlerine 

göre işletilmesi ve ekonomik ömürleri boyunca sürdürülebilir bir 
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şekilde maksimum fayda sağlayarak üretime katkı sağlanması 

bakımından önemli bir role sahiptir. 

Nisan 2018’de Tarım ve Orman Bakanlığı kararıyla Sulama Birlikleri 

6172 sayılı kanunda değişiklik yapılmış, seçilmiş birlik başkanlıkları ve 

birlik yönetimleri fesih edilerek kamu personeli yöneticiler, resmen 

birlik başkanı olarak görevlendirilmiştir. 

Türkiye’de yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının artan nüfus, kentleşme 

ve sanayileşme ile birlikte azalma göstermesi, su kullanımında etkinlik 

ve verimliliğin sağlanmasını daha önemli hâle getirmektedir. Konunun 

bir diğer boyutu ise suya ulaşmadaki teknik zorlukların tarımsal 

sulamayı daha da maliyetli hâle getirmesidir.  

Sulama tesisinin bulunduğu yörenin sosyal yapısı, çiftçi alışkanlıkları, 

bitki deseni vb. hususlar ile yöredeki diğer sulama işletme modelleri 

göz önünde bulundurularak en uygun şekilde devralacak işletme modeli 

belirlenmektedir. Örneğin Edirne bölgesinde kooperatifler yaygınken 

Adana bölgesinde sulama birlikleri yaygındır. 

Türkiye’de su işletmeciliğinde faaliyet gösteren kuruluşlar, 2019 yılı 

Mart ayı itibarıyla 1151 sulama tesisinin işletme, bakım ve yönetim 

sorumluluğu 839 adet kurum/kuruluşa devredilmiştir (Tablo 1). Mevcut 

384 adet sulama birliği birleştirmeler neticesinde 193 sulama birliği 

olarak yapılandırılmıştır. Sulanan alanlar içeresinde sulama 

birliklerinin %85.9’luk paya sahip olması, tarımsal faaliyetlerde aktif 

rol oynayan sulama birliklerinin önemini arttırmaktadır. 
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Tablo 1. 2019 Yılı Devir Yapılan Kurum / Kuruluşlara Devredilen Sulama 

Sahaları (DSİ,2020) 

  Kurum- 

Kuruluş 

Sayısı  

(Adet) 

Kurum-

Kuruluş 

Dağılımı (%) 

Devredilen 

Alan (ha) 

Devredilen 

Alanın 

Dağılımı  (%) 

Sulama Birliği 193 23 2.214.354 85.9 

Kooperatif 299 36 153.092 5.9 

Belediye 146 17 150.398 5.8 

Köy Tüzel 

Kişiliği 

180 21 34.915 1.4 

Diğer 

(K.H.G.B, 

Üniversite vb.) 

21 3 24.217 0.9 

TOPLAM 839 100 2.576.976 100 

 

Sulama işletmeciliğinde önemli unsurlardan biri de, tarımsal sulamada 

suyun iletimi ve dağıtımı sırasındaki kayıpların önlenmesi ve sulanan 

alanlardaki fazla su talebinin azaltılarak suyun etkin kullanılmasının 

sağlanmasıdır. Sulama birliklerine teknik ve idari yönden devraldıkları 

tesislerin bakım ve onarım faaliyetlerinin düzgün yapılması ve su 

dağıtımının planlanması noktasında büyük görev düşmektedir. Bu 

nedenle, toprak ve su kaynaklarının tarımsal açıdan korunarak 

sürdürülebilir kullanımının sağlanması, mevcut ve gelecekte inşa 

edilecek sulama projelerinin en iyi şekilde yönetilmesini 

gerektirmektedir. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Türkiye’de su kullanımının sektörler arası dağılımına bakıldığında 

tarım sektörü en fazla su tüketiminin olduğu sektördür. Tarımda su 

kullanımının etkinliğini sağlayan araç ve tekniklerden faydalanılması 

öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Sürdürülebilir tarım 

uygulamalarında yenilenebilir kaynakların kullanılması hususunda 

verimlilik, etkinlik ve etkililik kavramları ön plana çıkmaktadır. 

Modern ve gelişmekte olan sulama teknolojileri ile daha çevre dostu ve 

kaynak verimliği ön planda olan, aynı miktarda ürünü daha az girdi 

kullanarak veya aynı girdi ile daha fazla ürün elde edilmesi mümkün 

olabilmektedir. 

Sulama projelerinde beklenen amaç, üretim sonuçlarında ve tarım 

işletmelerinin gelirlerinde artışın sağlanmasıdır. Sulama projesinin 

bulunduğu bölgede kırsal kalkınmanın sağlanması için sulu koşullarda 

sürdürülebilir bir tarım anlayışının ekonomik ve teknik yönden teşvik 

edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, sulama birlikleri toprak ve su 

kaynaklarının tarımsal açıdan aşırı ve bilinçsiz kullanımının toprağa 

verdiği zarar, tesis kapasitelerinin zorlanması, terfili sulamalarda enerji 

maliyetinin artmasının önüne geçilmesi, adil ve dengeli su paylaşımının 

sağlanması sulama birliklerinin öncelikli görevlerindendir. 

Geleneksel sulama yöntemlerinde özellikle drenajı zayıf olan tarım 

arazilerinde açık tip kanaldan yapılan salma sulamanın kontrolsüz 

yapılması ve gerekli önlemlerin alınamaması tuzluluk, ağır metal 

birikimi, bitki besin elementlerinin yıkanması, toprakta bakteriyel ve 
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fungal hastalıkların yayılmasıyla birlikte çevresel ve ekonomik yönden 

zarar vermektedir. 

Açık sulama sistemlerinin borulu sulamaya dönüşümünün 

hızlandırılması, yenileme projesi kapsamının genişletilmesi özellikle 

kapalı ve/veya terfili sulama tesislerinde ön yüklemeli sayaç sistemine 

geçişin idarece desteklenmesi, birliklerin gelir tahakkukunu arttıracak 

aynı zamanda su kaynaklarının tasarruflu kullanılmasını sağlayacaktır. 

Sulama birliklerinin genel olarak devraldıkları tesislerin %50’si cazibe 

tipi açık kanal yapısında olduğundan dolayı alan bazlı su kullanım ücret 

tarifeleri yerine basınçlı kapalı sulama sistemlerine dönüştürülmesi ve 

hacim bazlı su kullanım ücret tarifelerine geçilmesi kaynak verimliliği 

için hayati önem teşkil etmektedir. Artan enerji ve su sarfiyatından 

dolayı terfili sulama tesislerini işleten sulama birliklerinin elektrik 

ihtiyaçlarını kendilerinin kuracakları yenilenebilir enerji tesisleriyle 

karşılayabilmesinin önünün açılması gerekmektedir.  

Sulama birliklerinin uygulamada yaşadıkları sorunların çözümü için 

mevzuatta düzenleme yapılmalı ve kurumsal kapasitelerini artırmaya 

yönelik iyileştirme projeleri geliştirilmelidir. Mühendislik yapıları 

işletmeye devredilirken bu tesislerden faydalanacak nihai kullanıcıların 

diğer bir deyişle tüm paydaşların tarımda teknolojik yeniliklerin 

benimsenmesi ve yaygınlaştırılması hususun da tarımsal eğitim ve 

yayım stratejileri ile desteklenmelidir. Özellikle de sürdürülebilir tarım 

uygulamalarında su kullanımı üzerine yapılacak çalışmalar sulamaya 

yeni açılacak alanlarda yoğunlaştırılmalıdır. 
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GİRİŞ 

Toprak Su Tutma Eğrisi Elde Ediliş Yöntemleri Ve Kullanım 
Alanları 

Su kaynakları, tarımsal üretim açısından en temel unsurların başında 

gelmektedir. Sürdürülebilir bir tarımda ürün kalitesi ve veriminin 

artırılabilmesi için toprak-bitki-su ilişkisinin iyi bilinmesi 

gerekmektedir. Bu ilişki dengesini sağlamanın başında toprak nemi 

gelmektedir. Toprak nemi sulama planlaması, gübre uygulamaları, 

çözünen madde ve kirleticilerin taşınması, drenaj ve zemin mekaniği 

çalışmaları için en önemli faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. 

(Topp ve ark., 2008; Jaiswal ve ark., 2020). 

Toprak nemi, toprak taneleri arasındaki gözenekler tarafından 

tutulmaktadır. Kuru topraklarda suyun tutulmasında, su ve toprak 

arasında çekim kuvveti olan adhezyon kuvveti etkili olmaktadır. 

Toprak tanecikleri yüzeyinde adsorbe edilen ilk molekül su 

tabakasından sonra toprak taneciği çevresinde ısı miktarı arttıkça 

moleküller arasında kohezyon kuvveti de artmaktadır. Bu kuvvetlere 

yüzey tansiyon kuvvetleri veya toprak nem tansiyonu denmektedir 

(Radcliffe ve ark., 2002). Toprakta bulunan su, sızan ve tutulan su 

olarak sınıflandırılır. Sızan su, doymuş bir toprakta yerçekimi etkisi ile 

toprak alt katlarına hareket eden sudur. Sızan su toprağın büyük 

gözeneklerini doldurur ve yaklaşık 1/3 atmosferden daha küçük 

kuvvetlerle tutulmaktadır. Sızan su hareketinin sona erdiği anda 

toprakta tutulabilen su miktarına tutulan su denmektedir (Okuroğlu ve 

Yağanoğlu, 2015). Tutulan su kapillar su ve higroskopik su olarak ikiye 
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ayrılmaktadır. Kapillar su, adhezyon ve yüzey gerilim kuvvetleriyle 

toprak parçacıklarının çevresinde ve bu parçacıklar arasındaki kılcal 

boşluklarda tutulan sudur. Kapillar su yaklaşık olarak 1/3-31 atmosfer 

arasındaki kuvvetlerle tutulan su olarak tanımlanmıştır (Sönmez ve 

Balaban, 1968). Higroskopik su, toprak tanelerinin yüzeylerinde ince 

bir tabaka halinde büyük bir çekim kuvveti ile tutulan ve yerçekimi ya 

da kapillar kuvvetler etkisiyle hareket etmeyen sudur. Higroskopik su 

yaklaşık 31 atmosferden daha büyük kuvvetlerle tutulan sudur 

(Zimmermann ve ark., 1967; DeBano, 1971). 

Toprak suyunun durumu ve bitkiler için kullanılabilirliğini karakterize 

eden toprak-su içeriği “hidrolimitler” veya “toprak-su sabitleri” olarak 

adlandırılmaktadır. Saturasyon kapasitesi (doygunluk noktası DN), 

tarla kapasitesi (TK), solma noktası (SN), fırın kuru (FK) ve yararlı su, 

uygulamalarda kullanılan toprak su sabitleri olarak ifade edilmektedir 

(Ritchie, 1981; Savage ve ark., 1996). 

 

Şekil 1. Toprak nem sabiteleri (TRG: Toprak rutubet gerilimi, KSTK: Kullanılabilir 

su tutma kapasitesi) (Polat ve Yiğit, 2020). 
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Toprak su sabitelerinden saturasyon kapasitesi; toprak taneleri 

arasındaki tüm gözenek hacminin su ile dolu olduğu durumda bulunan 

nem yüzdesidir. Doygunluk durumunda su tutma eğrisinde nem 

tansiyonu sıfırdır (Alharthi ve Lange, 1987). Tarla kapasitesi; 

uygulamalarda 1/3 atmosfer basınç altında toprakta bulunan nem 

miktarıdır. Tarla kapasitesi değeri su tutma eğrisi üzerinde 330 cm, pF 

eğrisi üzerinde ise 2.54 değerine karşılık gelen nem miktarıdır. Solma 

noktası değeri ise uygulamada 15 atmosfer basınç altında tutulan nem 

miktarıdır. Solma noktası su tutma eğrisi üzerinde 15300 cm, pF eğrisi 

üzerinde ise 4.2 değerine karşılık gelen nem miktarını ifade etmektedir. 

Fırın kuru; toprak örneklerinin 105 °C sıcaklıkta 24 saat kurutulması 

sonucunda toprakta bulunan nem miktarıdır. Fırın kuruda toprak nem 

tansiyonu yaklaşık olarak 10000 atmosfer veya pF eğrisi üzerinde 7 

değerine karşılık gelen nem miktarı olarak tanımlanmaktadır. 

Higroskopik su 31 atmosferden daha fazla kuvvetle tutulan su olup pF 

eğrisi üzerinde 4.5 değerin karşılığına gelen nem miktarıdır. Farklı 

bünyeli topraklar için toprak nem sabitelerinin toprak-su içerik 

aralıkları Çizelge 1'de verilmiştir (Sönmez ve Balaban, 1968; Cassel ve 

Nelsen, 1986; Okuroğlu ve Yağanoğlu, 2015). 
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Çizelge 1. Toprak nem sabitelerinin ortalama hacimsel toprak su içerikleri (Viliam 

ve Hana, 2019). 

Toprak nem sabiteleri Hacimsel Toprak Su İçeriği 

(cm3/cm3) 

Fırın Kurusu 0,01 – 0,20 

Solma Noktası 0,02 – 0,30 

Tarla Kapasitesi 0,10 – 0,40 

Doygunluk Noktası 0,25 – 0,60 

 

Toprağın hacimsel su miktarı ile toprak suyu potansiyeli arasındaki 

ilişkiyi toprak su tutma eğrileri vermektedir (Mavroulido, 2013). Bu 

eğri, farklı toprak tipleri için karakteristiktir ve aynı zamanda toprak 

nemi özelliği olarak da adlandırılır. Su tutma eğrileri, toprak bünyesi, 

yapısı gözenek özellikleri ve organik madde içeriği ile doğrudan 

ilişkilidir (Hudson, 1994). 

Toprak-su içeriğinin ölçüldüğü negatif basınç yükseklikleri değerleri 

genellikle logaritmik bir ölçekte sunulur. Negatif basınç yüksekliğinin 

mutlak değerinin logaritmasını temsil etmek için pF sembolü 

kullanılmaktadır. Bu formattaki toprak-su tutma eğrileri, “pF eğrisi" 

olarak tanımlanır (Şekil 2.a). Diğer gösterim ise basınç ekseninin 

logaritmik alındığı gösterim olup genel olarak su tutma eğrisi olarak 

ifade edilir (Şekil 2.b) (Zapata ve ark., 2000; Büyüktaş ve Hakgören, 

2005; Çetin, 2013). 
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Şekil 2. a, b. Su tutma eğrileri 

 

Toprak su tutma eğrileri, temel toprak hidro-fiziksel özelliklerinin bir 

parçasıdır. Toprağın su tutma kapasitesi toprak nem parametrelerinden 

olan tarla kapasitesi ile solma noktası arasında tutulan nem miktarı 

olarak ifade edilmekte olup hafif bünyeli topraklarda düşük, ağır 

bünyeli topraklarda yüksektir (Şekil 3) (Saxton ve ark., 1986; Sebastian 

ve ark., 2017). 
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Şekil 3. Farklı toprak tekstürlerine göre su tutma eğrileri 

 

Toprak-su tutma eğrileri elde edilirken toprağın doygun olması 

seviyesinden başlanıp fırın kurusu durumuna gelene kadar ölçümler 

yapılmalıdır. Su tutma eğrileri kuruma-ıslanma olayı sırasında oluşan 

histerisis süreci ile doğrudan ilişkilidir. Toprağın histerisis; kuru 

durumdan ıslanmaya veya ıslak halden kurumaya dönerken elde edilen 

eğri farklılığını ifade eder. Bunun sebebi topraktaki gözeneklerin farklı 

oluşu, genişleme ve büzülmede toprak yapısının kısmen bozulması 

anlamına gelmektedir (Özkan, 1985; Çetin, 2003; Likos ve ark., 2014). 
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Şekil 4. Toprakta Histerisis Eğrisi 

 

Toprak Su Tutma Eğrisinin Elde Edilmesi 

Toprak su tutma eğrileri araziye yerleştirilen tansiyometre, filtre kağıdı, 

basınç plakası, TDR, çiğlenme noktası higrometresi (WP4C), 

gravimetrik yöntem, regresyon ve matematiksel modellere dayalı 

hesaplamalar ve farklı yazılım programları ile oluşturulması veya 

tahmin edilmesi mümkündür (Munsuz, 1982; Çetin, 2003). 

Su tutma eğrisi, toprak örneği üzerinde farklı nem tansiyonlarında 

bulunan hacimsel toprak nem miktarlarının elde edilmesi ile 

mümkündür. Toprak su tutma eğrilerinin oluşumunda dikkat edilecek 

noktalardan birisi ölçüm yapılırken sabit bir sıcaklıkta yapılmalı, 

genellikle 20 °C'de ölçülmesi uygun görülmektedir. Toprakların su 

tutma eğrilerinin çıkarılması tarımsal alanlarda toprağa verilecek su 
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miktarının ve sulama aralığının hesaplanmasında önemlidir (Fredlund 

ve Rahardjo, 1993). 

Tansiyonlu Tabla Metodu; 

Tansiyon yöntemiyle toprak-su tutma eğrisi elde etmek için toprak 

numunesi üzerine negatif bir basınç uygulanır. Genellikle 100 cm3'lük 

bir silindire yerleştirilen toprak numunesi (1), suya doyurulmuş 

gözenekli plakanın üzerine yerleştirilir. Toprağın gözenekli plakaya 

yapışmasını önlemek için toprak numunesinin altına filtre kağıdı veya 

başka bir hidrofilik gözenekli membran konulması (2) tavsiye 

edilmektedir (Teixeira ve Marinho, 2006). 

 

Şekil 5. Tansiyon tabla şematik görünüşü (Viliam ve Hana 2019) 

 

Toprak-su tutma eğrilerini ölçmek için tansiyon plakası aparatı 

bölümleri; 

1. Toprak numunesi 

2. Su çıkışı 
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3. Denge durumu sırasında toprak numunesi su içeriği, negatif 

basınca (gerilime) hw karşılık gelir 

Toprak numunesinin suyla doyurulması, kaptaki su tablasının 

numunenin hemen hemen üstüne yükseltilmesiyle yapılır. Birkaç saat 

sonra (toprak özelliklerine bağlı olarak: kumlu topraklar hızla 

doyurulur, ancak ağır topraklar daha fazla zamana ihtiyaç duyar), 

toprak numunesinin doymuş olduğu varsayıldığında, kaptaki su tablası 

gözenekli plaka seviyesinin altına indirilecektir. Daha sonra toprak 

numunesi (metal silindiri ile birlikte) tartılır. Toprak numunesi 

dikkatlice gözenekli plaka üzerine yerleştirilir ve yeni bir denge 

durumuna ulaşıncaya kadar kabın dikey konumu değiştirilerek gerilim 

(negatif basınç yüksekliği) arttırılır. Kaptaki su tablası seviyesinin su 

ile değiştirilmesi ve çıkış miktarının izlenmesiyle su tutma eğri 

parametre değerleri elde edilir (Lourenço ve ark., 2011; Toll ve ark., 

2015) 

Basınç Plakası Yöntemi; 

Yöntem toprak numunesine hava basıncı uygulaması ve gözenekli 

ortamdan suyun tahliyesine dayanır. Toprak numunesi yarı geçirgen bir 

seramik plaka basınçlı bir kaba yerleştirilir. Toprak örnekleri genellikle 

metal silindirlere yerleştirilir. Örnekler su ile doyurulur ve daha sonra, 

basınçlı kabın içine yerleştirilir. Toprak numunelerine uygulanan 

basınç aralığı, toprak tipine ve kullanılan aparatın teknik parametre-

lerine bağlıdır. Genellikle hava basınçları 33 kPa (hw −330 cm) ile 1500 

kPa (hw −15.000 cm) aralığındadır. pF eğrisi üzerinde 2- 4.5 arasında 
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değere sahip toprak su içeriğini hesaplayabilmektedir (Toll, 2012; Kim 

ve ark., 2016). 

 

Şekil 6. Basınç Plakası Yöntemi Görüntüsü 

 

Basınç plakası yöntemi kimi araştırmacılar tarafından farklı şekillerde 

uygulanmıştır. Li ve Zhang (2019) bir buharlaşma testi yoluyla toprak 

su tutma eğrisini ölçmek için yeni bir cihaz önermiştir. Cihaz, basınç 

aracılığıyla kurutma sırasında toprak su içeriği değişimini izlemek için 

dijital bir teraziye yerleştirilmiştir. Zamana bağlı olarak terazi üzerinde 

bulunan nem değerlerinin tansiyon değerleri ile ilişkilendirilerek su 

tutma eğrileri çıkarılmıştır. Benzer bir çalışmayı Chen ve ark. (2009) 

basınçlı tabla yönteminde toprakların su tutma eğrilerini elde ederek 

değerlendirmelerde bulunmuşlardır. 

Kum Kutusu (sandbox) Yöntemi; 
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Kum kutusu yöntemi, toprağın pF 0'dan (doygunluk) pF 2.0'a (-100 

hPa) kadar bir dizi basınç uygulamak koşulu ile bu aralıklarda toprakta 

bulunan nem miktarının saptanması ile su tutma eğrilerinin 

çıkarılmasına yardımcı olmaktadır (Peters ve ark., 2015). 

 

Şekil 7. Kum Kutusu Yöntemi 
 

Çiğlenme noktası Higrometresi; 

METER WP-4C cihazı çiğlenme derecesi prensibine göre çalışmak-

tadır. WP4C, kapalı bir bölmede bir numunenin üzerindeki havanın 

bağıl nemini belirler. Numune buharla dengeye geldiğinde, bağıl nem, 

soğutulmuş ayna yöntemi kullanılarak belirlenir. Bu, çiğ oluşmaya 

başlayana kadar küçük bir aynayı soğutmayı içerir. Çiğ noktasında, 

WP4C hem ayna hem de numune sıcaklığını 0,001 °C içinde ölçer. 

Higrometre cihazı 0.1 MPa ile 300 MPa arasında toprakta bulunan nem 

miktarını ölçebilen bir cihaz olarak ifade edilmektedir. Bu cihazın 

avantajlı yanı 15 dakika içerisinde tek bir ölçüm sonucunun 
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hesaplanabilmesidir. cihazın çalışma prensibi özetlenmeli (Decagon 

Devices Inc., 2015). 

 

Şekil 8. Çiğlenme noktası higrometresi (WP4C) cihazı 

 

Regresyon Yöntemleriyle Su Tutma Eğrisinin Tahmini; 

Belirli su potansiyellerinde toprak su tutulmasını tahmin etmenin en 

popüler yöntemi, regresyon analizi kullanarak çeşitli toprak 

özelliklerini belirli su potansiyellerinde toprak su tutmasıyla 

ilişkilendirmek olmuştur. En sık tahmin edilen iki su içeriği, temelde 

yaygın olarak ölçülen tarla kapasitesi -33 KPa ve solma noktası -1500 

KPa'lık toprak su potansiyellerine karşılık gelen toprak nem 

içerikleridir. Bu ölçümler laboratuvar ortamlarında daha maliyetli ve 

zaman alan prosedürlerden dolayı toprak özelliklerinden yola çıkan 

regresyon eşitlikleriyle su tutma eğrilerinin tahmin edilmesi ortaya 

çıkmıştır (Parlange ve ark., 1986; Mavroulidou, 2013). Bu durumlarda 

istatistiksel yöntemlere eğilimi artırmaktadır. Su tutma eğrilerinin 

tahmin edilmesi amacıyla kullanılan regresyon eşitliklerinde genelde 

toprak tekstürü, kütle yoğunluğu, hidrolik iletkenlik ve porozite gibi 
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toprak özellikleri araştırmalarda kullanılmıştır (Arya ve Paris, 1981; 

Ahuja ve ark., 1985; Rawls ve ark., 1991). 

Jaiswal ve ark. (2020) Hindistan topraklarında pedotransfer ile su tutma 

eğrilerin çıkarılması ve değerlendirilmesini gerçekleştirmişlerdir. 

Farklı bölgelerden alınan toprak numuneleri basınç tabla yöntemi ile 

toprak nem içerikleri, kütle yoğunluğu, tekstür ve organik karbon 

miktarı belirlenerek pedotransfer fonksiyon tabanlı modeller 

uygulanmıştır. Pedotransfer fonksiyonları toprağın hidrolik özellikleri 

ile arazide toprak etütleri sonucu elde edilen toprak özellikleri 

arasındaki ampirik eşitliklerdir (Pachepsky ve Rawls, 2004). Sysuev ve 

ark. (2013) pedotransfer fonksiyonları ile su tutma eğrilerinin tahmini 

üzerine araştırmalar gerçekleştirmişlerdir. 

Diğer bir yaklaşım ise Tyler ve Wheatcraft (1990) fraktal model ve 

ölçeklendirilmiş benzerlikler kullanarak su tutma eğrilerinin tahmini 

üzerine çalışmıştır. Fraktal model bir şeklin büyültülerek ya da 

küçültülerek kullanılmasıyla oluşturulmuş, doğal ya da matematiksel 

kümeler olup, sürekli kendi şeklini tekrar ederek sonsuza kadar giden 

örüntülerdir (Parlange, 1987). Chang (1991) yaptığı araştırmada fraktal 

modeli su tutma eğrilerine uygulamak ve parçacık boyutu dağılımının 

fraktal boyutu ile su tutma eğrisinin fraktal boyutu arasındaki ilişkiyi 

bulmayı amaçlamıştır. Perfect ve ark. (1996) ve Fazeli ve ark. (2010) 

Benzer bir çalışma sunarak fraktal modelleri toprağın tekstür ve kütle 

yoğunluğu ile toprak su tutma eğrilerinin tahmin edilmesi ile ilgili ilişki 

kurmuşlardır.  
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Bilgisayar modelleri ile toprak neminin ve toprak içerisindeki su 

akışının simülasyonu daha kolay yapılabilmektedir. Bu amaçla 

kullanılan HYDRUS yazılım programı, toprak su akışının izlenmesinde 

en yaygın olarak kullanılan programlardan birisidir. Demirel (2014) 

yaptığı çalışmasında, HYDRUS programı ve örnek bir uygulama ile 

programın kullanımı için gerekli verilerin girilerek toprak su tutma 

eğrilerinin çıkarılması gerçekleştirmiştir. Schaap ve Bouten (1996) ise 

kumlu topraklarda organik madde, tekstür, kütle yoğunluğu gibi toprak 

özellikleri ile toprak su tutma eğrilerinin tahmin edilmesini yapay sinir 

ağları ile yapmıştır.  

Su tutma eğrileri genellikle matematiksel modellere sahip denklemlerle 

ifade edilmiştir. Bunların başında; Van Genuchten (1980) ve Brooks ve 

Corey (1964) eşitlikleri gelmektedir.  

Van Genuchten (1980) eşitliği; 

𝜃 = 𝜃𝑟 + 𝜃𝑠 − 𝜃𝑟[1 + (𝛼. ℎ)𝑛]𝑚 

Eşitlikte; 

α, m ve n: şekil parametreleridir.  

θs : toprağın saturasyon nem içeriği, cm3/cm3 

θr : toprağın fırın kuru nem içeriği, cm3/cm3 

h: Uygulanan basınç yükü, cm  

Eşitlikte belirtilen parametreler genellikle 1≤ n ≤10, 10-3 ≤ α ≤10-1, 0≤ 

m ≤1 aralığında olmalıdır. θr değeri toprak neminin ihmal edilecek 

kadar küçük olduğu miktar olarak belirtilmiştir. m değeri için ise m= 1-
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1/n olarak yazılması mümkündür. Günümüzde toprağın su tutma 

eğrileri için Van Genuchten (1980) evrensel boyutta kullanılmaktadır. 

Toprakların tekstürlerine göre Van Genuchten eşitliğinin su tutma 

eğrisi parametreleri yaklaşık değerleri Çizelge 2'de verilmiştir (Leij ve 

ark., 1996). 

Çizelge 2. Toprak tekstürü ile ilişkili Van Genuchten eşitlik parametrelerinin tahmin 

edilmesi 

Toprak 

Tipi 

θs θr K α n 

Kumlu 0,351 0,009 1114 0,026 3,866 

Siltli 0,414 0,033 22,2 0,043 1,215 

Killi 0,505 0,060 1 0,012 1,092 

 

Brooks & Corey (1964) eşitliği; 

𝜃 =  𝜃 −  𝜃𝑟𝜃𝑠 −  𝜃𝑟   = [ 𝜓𝑏𝜓𝑚]𝜆           𝜓𝑚 >  𝜓𝑏  𝜃 =  1                                            𝜓𝑚 ≤  𝜓𝑏 

 

θ: Toprak nem içeriği, cm3/cm3 

θs: toprağın saturasyon nem içeriği, cm3/cm3 

θr: toprağın fırın kurusu nem içeriği, cm3/cm3 

ψb: hava giriş değeri basıncı, cm 

ψm: toprak matriks potansiyeli, cm 𝜆: toprak gözenek boyutu dağılımı ile ilgili parametre 
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Büyüktaş ve Hakgören (2005) yaptığı çalışmada, toprak su karakteristik 

eğrilerinin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan Brooks-Corey ve 

Van Genuchten yaklaşımları kullanılarak Batı Akdeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Aksu birimi (eski adıyla Akdeniz tarımsal 

Araştırma Enstitüsü) topraklarının su içeriği ile toprak suyu basıncı 

arasındaki fonksiyonel ilişkileri MS EXCEL programında hesap 

tablosu hazırlayarak, gerekli olan Brooks-Corey (θr, β, λ) ve Van 

Genuchten (θr, α, n) şekil parametreleri belirlenmiştir. Bu yaklaşımların 

şekil parametreleri elde edilmiş ve bunların birbiriyle olan ilişkileri 

irdelenmiştir. Chen ve ark. (2016), Benson ve ark. (2014), ve Chi 

(2014), Van Genuchten (θr, α, n) parametrelerinin tahminine yönelik 

birçok çalışmada bulunmuşlardır. 

Su Tutma Eğrisi Kullanım Alanları  

Sulama sistemlerinin planlanmasında en temel parametre toprağın su 

tutma kapasitesidir. Toprak nem sabiteleri sulama uygulamalarında 

verilecek toplam sulama suyu miktarını ve sulama aralığını belirleyen 

başvuru parametreleridir. Su tutma kapasitesi yüksek topraklarda her 

sulamada fazla miktarda sulama suyu vermek ve sulamayı uzun 

aralıklarla yapmak olasıdır. Su tutma kapasitesi düşük topraklarda ise 

sulama sık aralıklarla ve her sulamada az miktarda sulama suyu 

uygulanması önerilmektedir. Yine sulamalarda kullanılacak yağmur-

lama başlık veya damlatıcıların planlanması toprak nem sabitelerine 

bağlı olduğu bilinmektedir. Suyun randımanlı bir şekilde kullanılması 

ve ideal bitkisel üretimin sağlanması şüphesiz toprak neminin iyi 

izlenmesiyle mümkündür (Güngör ve Erözel, 2004). 
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Toprak nem karakteristik eğrisi ile toprakların hidrolik özellikleri 

arasında önemli ilişkiler bulunmaktadır. Toprağın hidrolik özelliklerine 

ilişkin bilgi, tarım, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili birçok toprak ve 

su yönetimi sorununu çözmek için önemli bir yere sahiptir. Toprağın 

hidrolik özellikleri, yeraltı suyunun hareketini ve çözünen maddelerin 

taşınmasını düzenleyen temel faktörlerdir (Hillel, 1990). Bu 

özelliklerin en önemlisi toprak su tutma eğrisi ve doymuş hidrolik 

iletkenliktir (Gemalmaz, 1993; Shwetha ve Varija, 2015). Hidrolik 

iletkenlik genel olarak bir toprağın gözeneklerinin su hareketine izin 

verme kolaylığı olarak düşünülebilir. Dolaysıyla hidrolik iletkenlik 

toprak gözeneklerinin geometrik özelliklerinden önemli ölçüde 

etkilenir. Gözenek hacminden çok gözeneklerin büyüklüğü hidrolik 

iletkenlik üzerinde etkilidir. Bu gözeneklerin hacmi ve geometrik 

özellikleri aynı zamanda toprakların su tutma kapasitesi ile ilişkilidir. 

Toprak suyu mikro gözeneklerde makro gözeneklere göre daha büyük 

bir kuvvetle tutunmaktadır. Bu durum gözeneklerden geçen suyun 

hızını başka bir ifade ile hidrolik iletkenliğini etkiler. Toprakların 

hidrolik iletkenlik değerleri kullanılarak toprakların nem karakteristik 

eğrisinin tahmin edildiği bir çalışmada gerçek sonuçlara çok yakın (R2: 

0.895) değerler elde edilmiştir (Shwetha ve Varija, 2015). Doygun 

koşullardaki toprak suyu ile aynı yükseklikteki serbest suya etki eden 

atmosferik basınç birbirine eşit olarak kabul edilmektedir. Su ile dolu 

bulunan makro boşluklar boşalıp yerine hava girmeye başlayınca 

geçirgenlik değeri düşmeye başlamaktadır. Çünkü gözeneklerdeki 

suyun kesit alanının azalması sonucunda suya karşı emiş gücü artmakta 

buda suyun hareketini azaltmaktadır (Bahtiyar, 1975). Sonuç olarak 
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toprakların gözenek yapısı ve dağılımına bağlı olarak topraktaki suyun 

akış hızı ile matrik potansiyeli arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. 

Zemin su karakteristik (su tutma) eğrisi doygun olmayan zemin 

mekaniğinde zeminlerin davranışını belirleme amaçlı da kullanıl-

maktadır. Zeminlerin makaslama dayanımı, geçirimlilik, hacimsel 

değişim, sıkışabilirlik ve gerilme durumu gibi daha birçok özelliği 

zemin su içeriği ve su tutma eğirişi ile ilişkilidir (Fredlund ve Rahardjo, 

1993). Zemin su içeriği ve yeraltı suyu değişimine bağlı olarak şev 

duyarlılık ve güvenlik katsayılarını da büyük değişim göstermektedir 

(Gökoğlu, 2015). Havaalanı, karayolu, bina inşaatı gibi alanlarda temel 

inşa edilirken zeminin şişme büzülme özellikleri dikkate alınmaktadır. 

Temellerde zemin emme basınç değerinin belirlenmesi hasarların 

oluşumunu engelleyebilmek açısından önemlidir (Angın, 1997). Bir 

temel büyük oturmalara uğramadan yapısal yüklemeyi karşılamak için 

yeterli taşıma gücü sağlayacak biçimde projelendirilmektedir. Ancak 

temel doygun olmayan veya şişen zemin üzerine yerleştirildiğinde, 

birtakım sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Zemin su içeriğine bağlı 

şişme özelliğine sahip zeminler, hacim değiştirerek bu duruma büzülme 

veya kabarma şeklinde karşılık vermektedir. Bu nedenle doygun 

olmayan zemin davranışları su içeriğine bağlı olarak detaylı 

araştırılmalıdır. Zeminin emme gerilmesi su içeriği ile doğrusal olarak 

değiştiği için, bir zeminin hacimsel su içeriği ile matris emme gerilmesi 

arasındaki ilişkiyi yansıtabilmek amacıyla zeminin su tutma eğrisi 

çizilmektedir (Fredlund, 1997). Doymamış bir zeminde kesme direnci 
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ile su içeriği arasında sıkı bir ilişki olduğundan su tutma eğrileri bu 

amaçla kullanılabilmektedir (Toll ve Ong, 2003). 

Toprak gözeneklerini dolduran ve toprak parçacıkları tarafından tutulan 

su enerji-kütle döngüsünde ve hidrolojik döngü süreci merkezinde rol 

almaktadır. Bu açıdan bakıldığında, toprak suyu akışı ve tutulması 

esasen potansiyel bir basınç eğimi tarafından kontrol edilmektedir. Bu 

bağlamda toprak su tutma eğrisi, toprak su içeriği ile toprak su 

potansiyeli arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Hidrolojik döngünün 

bileşenlerinden olan; infiltrasyon, yüzey altı akış, derine sızma ve 

toprak yüzeyinden oluşacak buharlaşma konuları yine toprak su tutuma 

eğrisi ile iç içe olup söz konusu çalışmalarda kullanılmaktadır (Katul ve 

ark., 2012; Vereecken ve ark., 2015) 

Su tutma eğrisinin diğer bir kullanım alanı da çözünmüş madde ve 

kirletici maddelerin taşınımlarının incelenmesi çalışmalarıdır. Pek çok 

çözünen madde, toprak yüzeyinden doğal sisteme girmektedir. 

Çözünen maddelerin, toprağın doymamış bölgesinde kalma süresi 

toprak ve yeraltı suyu kirliliği yönetimi için önemlidir. Örneğin organik 

bileşikler, biyolojik aktivitenin yoğunlaştığı doymamış bölgede 

ayrışmaktadır. Çoğu bitki, topraktan su ve besin maddelerini yalnızca 

doymamış bölgeden çıkarabilmektedir. Sulanan alanlarda, kök 

bölgesindeki uzun süreli tuzluluk, doymamış bölgedeki süzülme 

miktarına bağlı olmaktadır. Doymamış bölgede, çözünen maddelerin 

taşınması ağırlıklı olarak dikey yönde iken, yeraltı suyu çözünen 

maddelere karıştıktan sonra herhangi bir yöne sapabilmekte ve yüzey 

sularını, doğal su rezervlerini ve içme suyu kaynaklarını tehdit 
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edebilmektedir. Beltman ve ark. (1995) analitik bir model kullanarak, 

doymamış bölgedeki taşıma süreçleri ile doymuş bölgedeki taşıma 

süreçlerini karşılaştırarak doymamış bölgenin önemini belirtmişlerdir. 

Toprak ve su ile ilgili çevresel sorunları analiz etmek ve yönetmek için 

toprakta doymamış bölgedeki çözünen maddelerin taşınmasını, 

adsorpsiyonunu, kökler tarafından alınımını ve ayrışmasını yöneten 

süreçlerin kapsamlı bir şekilde anlaşılması gerektiği açıktır (Van Dam 

ve ark., 1997). 

Uzun yıllar boyunca, tarımda kimyasalların araziye uygulanması, 

endüstriyel atık su ve çamur tahliyeleri, düzenli depolama alanları ve 

sızıntı yapan tehlikeli atık depolama sahaları yoluyla toprağa potansiyel 

olarak zararlı maddeler eklenmektedir. Ağır metaller, pestisitler ve 

diğer endüstriyel organik kimyasallar ve hatta bitki besin takviyeleri 

olmak üzere potansiyel olarak zararlı maddeler toprakları, yüzey su 

kütlelerini ve yeraltı akiferlerini kirletebilmektedir. Bu nedenle, toprak 

ve su kalitesi ile ilgili endişeler, toprakta çözünen reaksiyonlar ve 

taşınım süreçlerinin anlaşılmasına olan ilginin artmasına neden 

olmuştur (Selim ve ark., 1990). 

Pek çok kirletici, düşük çözünürlükleri nedeniyle parçacık halinde 

kendiliğinden ya da diğer zararsız hareketli parçacıklarla partikül veya 

koloidal biçimde toprakta hareket etmektedir. Bununla birlikte, toprak 

su hareketleri ile serbestçe hareket edebilen çözünür kirleticilerden 

farklı olarak, toprağın hem tutma mekanizmaları hem de soğurma yan 

statik bileşenleri dahil olmak üzere partikül kirletici maddelerin 

hareketinde çeşitli kısıtlamalar vardır (McGechan, 2002). Toprak 
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çözeltisinde bulunan kimyasal türler, toprak sistemindeki veya jeolojik 

ortamdaki su akışı kısıtlamalarına tabi olarak gözenekli ortam yoluyla 

taşınabilmektedir (Selim, 2013). Metaller, iyon değişimi ve kimyasal 

tutunma süreçleri ile toprağa bağlanabilmektedir. Fe, Al ve Mn 

oksitleri, metaller için kimyasal tutunma alanları sağlayabilmektedir. 

Ayrıca, toprak organik maddesi metallerin kompleks haline getirilmesi 

ve toprakta tutulmasında önemli bir rol oynamaktadır (Camobreco ve 

ark., 1996). 

Çözünen maddelerin taşınmasını tahmin etmek için, toprak matrisi ile 

çözünen maddelerin tutulma ve salınma reaksiyonlarını içeren 

modellere ihtiyaç vardır. Topraktaki tutunma ve bırakma reaksiyonları, 

çökelme/çözünme, iyon değişimi ve adsorpsiyon/desorpsiyon 

reaksiyonlarını içerir (Amacher ve ark., 1986). Toprakta tutunma ve 

salınım: toprağın yapısı, bünyesi, pH, EC, organik madde ve kil 

minerallerinin türü ve miktarı dahil olmak üzere bir dizi toprak özelliği 

bağlı olmakla birlikte doğrudan toprakta tutulan su miktarı ve hareketi 

ile ilişkilidir. 

SONUÇ 

Küresel iklim değişikliği ile birlikte Dünyamızın büyük bir kısmında 

kuraklık gibi sorunları ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu sorunlardan 

dolayı doğal çevre içerisinde bulunan suyun insanlar tarafından gerek 

nicelik gerekse nitelik olarak en etkin şekilde kullanılması 

gerekmektedir. Tarımsal amaçlı kullanılan sulama sularının etkin bir 

şekilde kullanılabilmesi için toprak su tutma eğrilerinin oluşturulması 

önemlidir. Toprakta su tutma eğrilerinin oluşturulması ile birlikte 
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toprağa uygulanacak su miktarları ve sulama aralığının seçiminde 

belirleyici olacaktır. Su tutma eğrilerinin zamansal olarak zaman alıcı 

ve yorucu olarak görülse de, son zamanlarda yapılan çalışmalar ve 

teknolojik gelişmeler sayesinde eğrinin oluşturulmasını çok daha 

erişebilir bir hale çevirmiştir. Genel anlamda tarımda sürdürebilirliğin 

sağlanması, arazi ve su kaynaklarının korunması açısından toprakta 

suyun tutulması ve hareketinde temel teşkil eden su tutma eğrisinin en 

uygun yöntemle oluşturulması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu çalışmada 

geçmişten günümüze su tutma eğrilerinin elde edilmesi için uygulanan 

ölçme tekniklerini ve kullanım alanları araştırılarak literatürdeki yeri 

değerlendirilmiştir.  
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GİRİŞ 

Yeryüzünde insan hayatının varlığı ile birlikte mevcut doğal kaynaklar ile 

insanlar arasında sürekli bir etkileşim olmuştur. İlk başta insanlar lehine olan 

bu denge nüfus artışı ve doğal kaynaklar üzerindeki baskılar sonucu 

arazilerdeki bozulmaları netice vermiştir. Bu arazi bozulmaları ve akabinde 

meydana gelen erozyon, sel, taşkın ve benzeri olaylar ile tarih boyunca birçok 

medeniyetin yok olduğu görülmektedir. Bir zamanlar birçok medeniyete ev 

sahipliği yapan Fırat ve Dicle arasında kalan Mezopotamya topraklarının dahi 

bu olumsuzluklardan etkilendiği bilinmektedir. Özellikle 20. ve 21. Yüzyılda 

orman arazileri başta olmak üzere, mera ve tarım alanlarındaki yanlış 

kullanımlar da artınca Yine Anadolu’da bu olguyu açık bir şekilde görmek 

mümkündir (Özhan, 2004). 

Havza tanımı günümüzde farklı disiplinler arasında çeşitli şekillerde 

ifade edilmektedir. Havza, üzerine düşen yağış sularını belirli bir akarsu 

kesitine gönderen ve komşu havzalardan, sırtlardan geçen bir su ayırım 

çizgisiyle ayrılan alan, hidrolojik, topografik bir ünite olarak 

tanımlanmaktadır.  

Kalkınma tanımı iktisadi ve toplumsal yapıya bağlı olarak değişebilme 

farlılık gösterebilme özelliği taşımaktadır. Bu kavram ekonomi 

biliminin kurucuları tarafından ekonomik büyümeyle aynı anlamda 

kullanılmış olsa da günümüzde, birçok bilim dalı ve disiplinler farklı 

tanımlamalar kullanmaktadır. Günümüzde kalkınma; ekonomik, 

kültürel ve toplumsal bakımdan ilerleme anlamına gelmektedir. 

Sürdürülebilir kalkınma; ekosistem dengesi ile ekonomik büyümeyi 

beraber ele alan, veren ve bunu gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını 



 

152 TARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR; SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE 
BİYOÇEŞİTLİLİK 

karşılayabilmelerini karşılarken günümüz nesillerinin ihtiyaçlarını da 

karşılayabilen entegre bir modeldir. 

Ülkemizde ve Dünyada havza bazlı kalkınma çalışmalarının 

irdeleneceği bu kitap bölümünde; “Havza”, “Havza Yönetimi”,  

“Entegre Havza Yönetimi”, “Kalkınma, Kırsal Kalkınma”, “Bölgesel 

Kalkınma” ve “Sürdürülebilir Kalkınma”  kavramları açıklanacak ve 

bu çalışmaların ne denli önemli olduğu ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

1. HAVZA TANIMI 

Havza tanımı genellikle hidrolojik anlamda kullanılmakta olup, üzerine 

düşen yağış sularını göllere, denizlere, okyanuslara gönderen, sırtlardan 

geçen bir su ayırım çizgisiyle ayrılan, hidrolojik, topoğrafik bir ünite 

olarak tanımlanmaktadır (Özhan, 2004). Brooks ve ark. (2013) ise 

havzayı, bir dere sistemiyle suları boşaltılan ve topoğrafik olarak 

sınırlandırılmış bir alan, dere veya nehir üzerindeki hidrolojik bir birim, 

akarsu kesitine sularının boşaltıldığı tüm alan şeklinde tanımlamaktadır 

(Resim 1).   

 

 

 

 

 

Resim 1: Bir Yağış Havzasının Sembolik Gösterimi 
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Havza, aynı zamanda yağış havzası ile eş anlamlı olarak kullanılmakta 

olup, havzadaki kaynakların yönetimi ve planlaması için çoğunlukla 

fiziksel, biyolojik ve sosyo-ekonomik, politik bir birim olarak 

kullanılan hidrolojik bir ünitedir (Resim 2). 

 

 

 

 

 

Resim 2: Fırat-Dicle Yağış Havzası (URL 1) 

Bununla birlikte tarım havzaları, bal havzaları, maden havzaları, nehir 

ve dere havzaları gibi tanımlarda farklı disiplinler tarafından farklı 

amaçlarda kullanılmaktadır. Bu çalışmada yağış havzaları ve tarım 

havzaları hakkına kısa bilgiler verilmiştir.  

1.1. Ülkemizdeki Yağış Havzaları  

Ülkemizde 25 hidrolojik yağış havzası bulunmakta olup bu havzalardan 

toplam ortalama yıllık akış 186 milyar m3’tür. Bu havzalardan en 

büyüğü, Ülkemizin Doğu-Güneydoğusunda yer alan Fırat-Dicle 

havzasıdır. 
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Resim 3: Türkiye Nehir Havzaları Haritası (UHYS, 2014) 

Tablo 1: Ülkemizdeki Yağış Havzaları Genel Bilgiler (URL 2) 
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1.2. Ülkemizdeki Tarım Havzaları  

Tarım ve Orman Bakanlığı Ülke genlinde etkin bir tarımsal üretim 

planlaması yapabilmek, verimliliği artırmak için “Türkiye Tarım 

Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli” geliştirmiştir(URL 3) .  

Bu bağlamda, benzer ekolojik özelliklere sahip, yönetilebilir büyüklüğe 

sahip olan, tarımsal ürünlerin en uygun yetiştirilebileceği bölgelerden 

oluşan 30 tarım havzası belirlenmiştir. Tarım havzaları, 23 Temmuz 

2009 tarih ve 27297 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Havzalar 

ile ilgili yönetemlikde 7 Eylül 2010 tarih ve 27695 sayılı Resmi 

Gazetede ilan edilmiştir.  

 

Resim 3.  Türkiye Tarım Havzaları Haritası (URL 4)  
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2. HAVZA YÖNETİMİ 

Havza Yönetimi, su üretimi ve erozyon, dere akışı ve sel kontrolü 

amacıyla bir yağış havzasındaki doğal kaynakların düzenlenmesi ve 

idaresidir (Kittredge, 1948). Amerika Birleşik Devletleri’nde Orman 

Hidrolojisi ve Havza Yönetimi alanında eğitim ve öğretimi planlamakla 

görevli sekiz bilim adamından oluşan bir komisyon ise Havza 

Yönetimini, bir yağış havzasından ideal miktarda su üretmek ve toprak 

stabilitesini en iyi şekilde sağlamak amacıyla arazinin idare edilmesi, 

düzenlenmesi, planlanması ve işletilmesi olarak tanımlamıştır (Wilm ve 

ark., 1957). 

Ülkemizin koşullarını dikkate alarak Özhan’ın aktardığı, Balcı ve 

Özyuvacı tarafından yapılan tanıma göre ise havza yönetimi; bir yağış 

havzasında erozyonu, sel ve taşkınları kontrol altına almak ve en yüksek 

miktar ve kalitede su üretmek için saptanmış temel amaçlara uygun 

biçimde sosyo-ekonomik koşulları ve arazi ve su kaynaklarının estetik 

değerlerini de dikkate alarak doğal kaynakların düzenlenmesi ve 

idaresidir (Balcı ve Özyuvacı, 1974; Özhan, 2004). 

Aynı zamanda, havza yönetimi yaklaşımı içerisinde Sürdürülebilir 

Kalkınmanın da yer alması da son yıllarda giderek önem kazanan 

konular arasında bulunmaktadır.  

Havza yönetimi anlayışı ile sadece toprak ve su kaynaklarının 

korunması ile değil aynı zamanda havzadaki ürün ve hizmet üretimi için 

yönetilecek arazi ve bitki örtüsü kaynaklarının sündürülebilir bir 



 

 

 157 

şekilde yeteneği ve uygunluğu ile ilgilenmektedir (Özhan, 2004). Bu 

nedenle Ülkemizde son 20-30 yıldır uygulanan Entegre Havza projeleri 

bu görüşleri uygulamaya koymaya başlamıştır.  

Ülkemizde uygulaması biten Doğu Anadolu Havzası Rehabilitasyon 

Projesi ve Anadolu Su Havzaları Rehabilitason Projesi ile halen 

uygulaması devam eden Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 

ile Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi bu yaklaşımlara örnek 

verilebilir.  

Yine Dünyada Nepal, Pakistan, Hindistan (Asya), Brundi ve Rvanda 

(Afrika) Bolivya (Latin Amerika) gibi ülkelerde entegre havza yönetimi 

projelerinin uygulandığı ve başarılı sonuçlar alındığı belirtilmektedir 

(Özhan, 2004; d’Ostiyani, 1997; Dutta ve Ray, 1997). 

Havza yönetimi kavramı içerisinde en önemli unsur insan olup, 

havzadaki doğal kaynakların toplumun refahı için sürdürülebilir olarak 

kullanımının odak noktasını oluşturmaktadır. Bu faaliyetlerin yapılması 

ile birlikte Sürdürülebilir Kalkınmanın sağlandığı Entegre Havza 

Yönetimi Planlamaları yapılmaktadır.  

2.1. Entegre Havza Yönetimi 

Bir havza üzerinde bulunan doğal kaynakların kullanımı çeşitli 

kurumlar tarafından planlanmakta ve yönetilmektedir. Tarım, orman, 

mera arazileri ile su kaynaklarının Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili 

kuruluşları yetkili ve etkili çalışmaları yapmaktadır. 
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Günümüzde havza bazlı çalışmalar hız kazandığından bunların Entegre 

Havza Yönetimi kavramı kapsamında ele alınması önem arz 

etmektedir. Bu nedenle farklı disiplinlerin bir arada çalışabileceği 

Havzalarda bu yönetim modeli ile doğa kaynakların sürdürülebilir bir 

şekilde kullanımı ve kırsal kalkınma gerçekleştirilmiş olunacaktır. 

Entegre Havza Yönetimi, toprak ve su kaynaklarını olumsuz olarak 

etkilemeden istenilen malları ve servisleri insanlara sağlamak için bir 

havzada arazi, su ve diğer doğal kaynakların kullanımını organize etme 

ve planlama işlemidir. Entegre havza yönetimi kavramının içinde, 

arazi, toprak ve su arasında ilişkileri tanımlama ve havzaların aşağı ve 

yukarılarındaki arazilerinin sürdürülebilir bir şekilde kullanımı yer 

almaktadır. 

Entegre Havza Yönetimi, doğal kaynaklara dayalı her türlü kalkınma 

projelerinde insan odaklı,  çevresel, fiziksel, sosyal, adil ve sosyo-

ekonomik şartları göz önüne alarak, havza bazlı katılımcı anlayış ile 

Sürdürülebilir Kalkınmayı esas almaktadır. Bir taraftan havzadaki 

doğal kaynak tahribatı önlenmeye çalışırken diğer taraftan da havza 

içerisinde yaşayan halkın geçim koşullarını iyileştirici faaliyetler 

yürütülerek havzada Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma sağlanmaktadır.  

2.2. Havza Yönetimi ve Kırsal Kalkınma 

Binlerce yıldan beri medeniyetlerin su kenarında varlığını devam 

ettirdiği gerçeğine baktığımızda, suyun insan yaşamı başta olmak üzere 

diğer canlılar için ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu 
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nedenle, su havzalarında yapılan Entegre Havza Yönetimi projeleri 

model rol olarak Orta Asya başta olmak üzere Ortadoğu ve Afrika 

ülkelerinde benzer su havzalarında kullanılmaktadır. 

Ülkemizde yaşayan kırsal nüfusun özellikle orman içi ve kenarlarında 

yaşayan halkın yerinde kalkındırılması gerekliliği havza yönetimi 

çalışmalarını daha da önemli kılmaktadır. 

Bu yaklaşım sayesinde havzalardaki orman, tarım, mera, su ve toprak 

kaynakları gibi tüm kaynaklar bütünleşik bir şekilde alınarak kırsal 

kalkınmanın temeli olan gelişimler ve planlamalar sağlanmaktadır. 

2.3. Dünya’da Havza Yönetimi ve Kırsal Kalkınma Projeleri  

Havza Rehabilitasyon Projeleri çeşitli amaçları içererek yapılmaktadır. 

Genellikle gelişmekte olan ülkeler; erozyon, sel ve taşkınlarla 

mücadele, afet ve risk yönetimi, çığ kontrolü, doğal kaynak tahribatının 

önlenmesi, kırsal fakirliğinin azaltılması ve kırsal kalkınma gibi çeşitli 

amaçları içeren havza ve kırsal kalkınma projeleri yapmaktadırlar. 

Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan, Çin, Japonya ve Orta Asya ülkeleri 

bu tarz projeler uygulamaktadırlar. Diğer bir ifade ile havza yönetimi 

kırsal kalkınma çalışmalarında bir kaldıraç olarak kullanılmaktadır. 

Dünya’nın farklı bölgelerinde Havza Yönetimi yaklaşımı, benimsenmiş 

ve etkin bir şekilde uygulanan bir model yaklaşımdır. Ancak kullanılan 

enstümanlar ülkenin-bölgenin temel sorunlarına yönelik olarak farklılık 

göstermektedir. Örneğin gelişmiş ülkeler ise; küresel ısınma, çevre, su 
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kalitesi, suyun kullanımı, toprak-su-hava kirliliği, toprak ve su koruma 

gibi konuları içeren havza rehabilitasyon ve kalkınma projeleri 

yapmaktadırlar. Amerika, Kanada ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 

gelişmiş olan ülkeler bu kategoride değerlendirilebilir. 

Dünyada Entegre Havza çalışmaları ile dikkat çeken diğer havzalar; 

tuna Nehris havzası, Nil Havzası,  Çin, Myanmar, Laoss, Kamboçya, 

Tayland ve Vietnam’ı kapsayan Büyük Mekong Havzası, Çin’deki 

Yangtze Nehir Havzası ve Avustralya’daki Murray-Darling Havzası 
örnek verilebilir.  

Son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Kanada, 

Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, İsveç ve Hindistan gibi ülkelerde 

toprak ve su su kaynaklarının yönetiminde havza yönetimi esasları 

benimsenmiş ve uygulanmaktadır. 

2.4.  Türkiye’deki Entegre Havza Yönetimi Projeleri  

Ülkemizde, 90’lı yılların başından itibaren Havza Rehabilitasyon 

Projeleri başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Bu projelere ile birlikte 

bitki örtüsü- toprak ve su arasında doğal denge sağlanmaktadır. Peojler 

ile havzalarda teknik, kültürel ve idari tedbirlerin alınmakata, 

havzalarda hayatını devam ettiren halkın sosyo-ekonomik ve kültürel 

açıdan sürdürülebilir bir şekilde kalkınmaları da sağlanmaya 

çalışılmaktadır.  
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Resim 6 : Ülkemizde Uygulanan Entegre Havza Rehabilitasyon Projeleri  

Bu bağlamda; Doğu Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi, ve 

Orta Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi tamamlanmıştır. 

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (ÇNHRP) ve Murat Nehri 

Havzası Rehabilitasyon Projesi (MNHRP) ise halen başarılı bir şekilde 

yürütülmektedir (Yüksel ve ark., 2020).  

 

Resim 7: Murat Nehri Havzası Rahabilitasyon Projesi Lokasyonu 
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Murat Nehri yağış havzasında yer alan Elazığ, Bingöl ve Muş illerinde, 

projeye konu olan mikrohavzalarda doğal kaynakların sürdürülebilir ir 

şekilde palnalnamsı yapılmaktadır. Bununla birlikte mikrohavzalarda 

yaşayan halkın refah seviyesin arttırıcı faaliyetlerde yürütülmektedir.  

2. KALKINMA 

 

Kalkınma kavramı, gerek iktisadi olarak ve gerekse de iktisat dışı 

alanlarda çok sık bir şekilde kullanılmaktadır. Kalkınma, ülkelerin 

ekonomik, siyasi ve sosyal refahının gelişimini gösteren bir süreç 

olarak ifade edilmektedir. “Bir ülkenin ekonomik kalkınması halkın 

yaşam düzeyi, ekonominin rekabet etme kabiliyeti, ülkenin gayri safi 

yurt içi hasılası, kişi başına düşen millî gelir ve ekonomik özgürlüğün 

olumlu yönde değişmesi ile karakterize edilen bir süreçtir” (URL.).  

Ülke ekonomilerinin gelişmesinin temeline insan sermayesi ve 

meydana getirdiği inovasyon yer almaktadır. İnsan bilgi ve birikimi, 

insanların eğitim, sağlık ve diğer çalışma koşullarına ve yaşam 

standartlarının artırılmasına yapılan harcamalardan oluşmaktadır. Bu 

bağlamdan ele alındığında, Kalkınma ile birlikte insanların daha fazla 

gelir elde etmek ve hayat standartlarını yükseltmek için, bir sosyo-

ekonomik yapıya dönüştürülmesi olarak ifade edilebilir.  

Kalkınma kavramı, geniş anlamda ekonomik olarak geri kalmış 

ülkelerin belirli kalkınma ve gelişim stratejileri uygulayarak gelişmiş 

ülkelere ulaşabilme çabası olarak da tanımlanabilir. Ekonomik 

Kalkınma ile birlikte, Sosyal kalkınma ve Beşeri kalkınmanında 

sürdürülebilir bir şekilde istenen hedefler arasında yer almaktadır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ya%C5%9Fam_standard%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gayri_safi_yurt_i%C3%A7i_has%C4%B1la
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gayri_safi_yurt_i%C3%A7i_has%C4%B1la
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ki%C5%9Fi_ba%C5%9F%C4%B1na_d%C3%BC%C5%9Fen_mill%C3%AE_gelir
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Kalkınma stratejilerinin planlı bir şekilde belirlenmesi ve başarılı bir 

şekilde uygulanması ile birlikte sürdürülebilir kalkınma da sağlanmış 

olur.  

2.1.  Kırsal Kalkınma 

Kırsal kalkınma; kırsal kesimde yer alan doğal kaynakların 

sürdürülebilir bir şekilde kullanımının yanında kırsal kesimin gelir 

düzeyinin ve yaşam standartlarının yükseltilmesini sağlayan bir gelişim 

modelidir. Bu şekilde gelişmişlik farklarının azaltılırken aynı zamanda 

çevresel ve kültürel değerlerin korunması sağlanmaktadır. Diğer 

taraftan kırsalda yaşayan halkın sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri 

dikkate alınarak multidisipliner bir yaklaşımla uygulanan faaliyetler 

tümünü kapsamaktadır (Yüksel ve Eraslan, 2015). 

 

2.2.  Bölgesel Kalkınma 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra iktisat literatürüne giren Bölgesel 

Kalkınma, Ülkenin farklı bölgelerinde ekonomik ve sosyal dokunun 

iyileştirilerek bölge refahının yükseltilmesi, bölgeler arasındaki 

gelişmişlik düzeyinin arttırılması, sürdürülebilir bir kalkınmasyı 

sağlamak şeklinde ifade edilebilir. Bölgesel kalkınma anlayışının 

temelinnde bölgeler arasında gelişmişlik düzeyini ve bölgeler arası gelir 

farklılıklarını en aza indirgeme yer almaktadır. 

Kalkınma Ajansları, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları 

arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla bölgeler arası ve bölge içi 

gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuştur. Ajanslar 
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aracılığıyla mevcut kaynaklar yerinde ve etkin kullanılmaya başlanmış, 

yerel ekonomik potansiyel harekete geçirilmiş, bölgesel projeler 

geliştirilmiş ve gelişme sağlanarak sürdürülebilirliğini bir ekonomik 

atmosfer oluşturulmuştur.  

Ülkemizde Bölgesel ve yerel kalkınmayı gerçekleştirebilmek için, 2008 

yılından itibaren Düzey 2 Bölgesinde 26 adet Kalkınma Ajansı faaliyet 

başlamış ve halende çalışmalara devam etmektedir.  

 

Resim 8: Ülkemizdeki Kalkınma Ajansları Haritası 

2.2.1. Bölgesel Kalkınma ve Bingöl Üniversitesi  

2016 yılında YÖK tarafından yürütülen Üniversitelerin Bölgesel 

Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı 

kapsamında “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” alanında Türkiye’deki 

ilk 5 Üniversite ile birlikte Bingöl Üniversitesi de pilot seçilmiştir. Bu 

bağlamda Bölgesel Kalkınma başta olmak üzere Sürdürülebilir 



 

 

 165 

Kalkınma alanında bilimsel ve uygulamalı çalışmalar başlatılmış ve 

halende bünyesinde kurulan PİKOM (Pilot Üniversite Koordinasyon 

Merkezi) birimi koordinasyonunda çalışmalar devam etmektedir.  

 

Resim 9: Bingöl Üniversitesi Tarım ve Havza Bazlı İhtisaslaşma Modeli 
(https://bolgeselkalkinma.yok.gov.tr/Documents/cagri-1/Bingol_universitesi_faaliyetleri.pdf ) 

Bingöl Üniversitesinin “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” alanında 

pilot seçilmesinden sonra Havza bazlı çalışmalar yürütülmeye 

başlanmıştır. Bu çalışmalardan birisi de “CBS Teknikleri ve İHA 

Tabanlı Multispektral Veriler ile Bingöl İli Mevcut Doğal 

Kaynakların Arıcılık Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi ve 

Çotla Bal Havzasının Oluşturulması” projesidir. Bu kapsamda, Bingöl 

İli sınırlarındaki tarım, orman, mera, toprak ve su gibi doğal 

kaynakların arıcılık potansiyeli Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 

Teknikleri ve İnsansız Hava Araçları (İHA) tabanlı multispektral veriler 

kullanılarak belirlenmektedir.  Bingöl ili genelinde arıcılık potansiyeli 
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belirlendikten sonra havza bazlı arıcılık potansiyeli yüksek “bal 

havzaları” oluşturulmuştur. Bingöl İli Genç ilçesindeki bitki florası 

bakımından son derece zengin ve arıcılık açısından önem arz eden Çotla 

yaylasında “Çotla Bal Havzası” nda model arıcılık çalışmaları 

başlatılmıştır. Bu havzada mevcut doğal kaynakları detaylı bir şekilde 

araştırılmakta ve arıcılık açısından önemli olan bitki florası 

belirlenmektedir. Seçilen bölgenin coğrafik konum, topoğrafik yapı, 

iklim, toprak yapısı gibi faktörlere bağlı olarak gelişmiş olan floristik 

çeşitliliğin araştırılması hem Türkiye florası envanterine hem de bal 

kalitesi açısından arıcılığa katkı sağlamaktadır. Ayrıca, bal havzasından 

elde edilen balın “Çotla Yayla Balı” olarak markalaşması akabinde 

organik bal üretimi çalışmaları başlatılmıştır.  Böylece “Tarım ve 

Havza Bazlı Kalkınma” konulu programın amacına uygun olarak 

“Kırsal Kalkınma”, “Bölgesel Kalkınma” ya katkı sağlayacak ve 

“Sürdülübilir Kalkınma” yı da sürekli hale getirecektir. 

 

Resim 10: PİKOM Kapsamında Çotla Bal Havzası Projesi 
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3. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 

Sürdürülebilir kalkınma, doğal çevre ile birlikte adil, sosyal eşitliği 

koruyan ve geliştiren ekonomik ve sosyal kalkınma kapsamaktadır. 

Genel olarak, ekolojik çevre ile birlikte toplum ve sosyal dokuyu da 

dikkate alarak tüm kaynakların etkin ve eşit bir şekilde kullanılması 

temel amaçlar arasında yer almaktadır.  

Sürdürülebilir kalkınma, sadece ekonomik anlamda kalkınma değil 

aynı zamanda toplum örf ve adetlerini de dikkate alarak ahlaki 

değerlerin göz önüne alındığı manevi ve kültürel kalkınmayı da 

kapsamaktadır. Nitekim Ülkemiz gibi köklü derin tarihi bağlantıları 

olan toplumlarda mazi ile müstakbel arasında köprü görevi gören 

değerlerin de dikkate alınması ve kalkınmanın bu şekilde sağlanması 

gerekmektedir.  

 

Resim 11: Katılımcı Bir Havza Yaklaşımı Toplantısı 
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Sürdürülebilir kalkınma, yalnız ekonomik değil aynı zamanda sosyal 

ve siyasal süreçleri de  olan bir kavramdır.  Kalkınmada sosyal boyut 

son derece önemlidir. Havzada yaşayan halkın katılımcı yaklaşımı 

benimsemesi ile birlikte bu projelerin başarılı olması kaçınılmazdır. 

Aksi takdirde havzada yaşayan halka rağmen projeler yürütüleme-

yebilir.  

Sürdürülebilir kalkınma kavramı, insan ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal 

eşitliği sağlamak ve çevresel konulara saygı göstermek şeklindeki 

ahlaki zorunluluğa da dayanmaktadır.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Dünya’da ve Ülkemizde son yıllarda geniş uygulama alanı bulan Havza 

Bazlı Sürdülebilir Kalkınma çalışmalarının önemi günden güne 

artmaktadır. Bizden sonra gelecek nesillerinde yaşamış olduğumuz bu 

Dünya gezegenimizden güzel bir şekilde faydalanabilmesi için doğal 

kaynaklarımızı etkin, rasyonel ve sürdürülebilir bir anlayışla 

kullanmalıyız. Sürdürülebilir bir hayat ve doğal kaynakları israfsız 

kullanma anlayışı beraberinde sürdürülebilir bir kalkınmayı ve refahı 

da getirecektir.  

Havza Bazlı Sürdülebilir Kalkınma yaklaşım modelinde; havzalardaki 

doğal kaynaklardan fayda sağlarken aynı zamanda koruyan, sosyal, 

maddi ve manevi bir yaşam modeli olarak benimseyip, bizden sonra 

gelecek olan nesillerinde yaşam hakkına saygı gösterilmesi 

farkındalığını oluşturmaktadır. Bu gerçekleştirilirken havzaların sosyo-

ekonomik durmumu, doğal kaynakların mevcut yapısı, iktisadi kaynak-
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ları ve potansiyeli, Havza Yönetimi uzman ve kuruluşları tarafından 

uygulanacak Havza Bazlı yaklaşımlar ile Kırsal ve Bölgesel Kalkınma 
ile birlikte Sürdürülebilir Kalkınma’yı topyekün sağlayacaktır.  

Havza Bazlı Sürdürülebilir Kalkınma Yönetimi anlayışı ile Ülkemizde 

son yıllarda yaygınlaşan havza bazlı projelerin etkin ve başarılı 

olabilmesi sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına bağlıdır.  

Sürdürülebilir Kalkınma için aşağıdaki öneriler getirilebilir;  

 Kırsal ve Bölgesel kalkınma projeleri yapılırken Entegre Havza 

Yönetimi yaklaşımı uygulanmalıdır. 

 Doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde planlanma ve idaresi 

için planlama birimi olarak Havzalar alınmalıdır. 

 Kırsal ve Bölgesel kalkınma projeleri uygulanırken havza bazlı 

yapılmalı, özellikle üst havzalarda yaşayan halkın gelir getirici 

çalışmaları arttırılmalı, yerinde sürdürülebilir kalkınma 

gerçekleştirilmelidir. 

 Havza Bazlı projeler planlama ve uygulama aşamasında iken 

kamu kurumları, yerel idareler, sivil toplum kuruluşları ve 

havzalarda yaşayan halkın bu çalışmalara katılımı sağlanmalıdır. 

Havzadaki doğal kaynakların, sürdürülebilir bir yönetim anlayışı 

ile çalışmalar yürütülmelidir.   

 Bölgesel Kalkınma İhtisaslaşması Programı kapsamında “Tarım 

ve Havza Bazlı Kalkınma” konusunda pilot olan Bingöl 

Üniversitesi başta olmak üzere diğer Pilot Üniversitelerde de 

Havza Bazlı Sürdürülebilir Kalkınma projelerine öncelik 
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verilmelidir. Kaynakların planlanması Entegre yaklaşımlar ile 

yapılmalıdır.  

 Ülkemizde Kırsal Kalkınma Proje ve uygulamaları yürüten 

Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez birimleri olan OGM, ÇEM, 

Tarm Reformu Genel Müdürlüğü, TİGEM, TKDK vb kurumlar 

ile bunların taşra birimleri ile koordineli çalışmalar 

yürütülmelidir. Projeler yürütülürken GAP, DAP, DOKAP, 

Kalkınma Ajansları gibi kurumlarında tecrübelerinden 

faydalanılmalıdır.  

 Havza Bazlı Sürdürülebilir Kalkınma projeleri için gerek AB 

Fonları gerek Dünya Bankası Fonları ve gerekse de İslam 

Kalkınma Bankası gibi fonlar etkin bir şekilde kullanılmalıdır. 
  

Sonuç olarak;  

 

 Ülkemizde ve Dünya’da bu derece önemli olan Havza Bazlı 

Entegre Pojelerin yürütülebilmesi için hem projeleri 

uygulayacak hem de kurumlar arası eş güdümü de sağlayacak 

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde en kısa sürede HAVZA 

YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kurulmalıdır.  
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GİRİŞ 

 

Türkiye tarımsal kaynaklar bakımından değerlendirildiğinde sahip 

olduğu toprak-bitki-su kaynakları ve iklim koşulları bakımından son 

derece jeopolitik ve stratejik bir konumda bulunmaktadır. Dünyada, her 

geçen gün artan nüfus ile beraber, kentleşme ve sanayileşme de 

artmaktadır (Meral ve ark., 2018). Bu nedenden dolayı kentlere yeterli 

yiyecek sağlanması için alternatif tarım alanları aranmakta olup duvar 

ve çatılar bile tarım alanları olarak değerlendirilmeye başlanmıştır 

(Çakır ve ark., 2017). Yapılan çalışmalarda ülkemizde duvarlarda, 

kısıtlı imkanlarda bile tarımsal kaçak olarak adlandırılan tarım ürünleri 

yetiştiği görülmektedir (Yalçınalp ve ark., 2017). Dünyada ve 

ülkemizde gıda arzı ve gıda güvenliği düşünüldüğünde tarımsal 

kaynakların ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında tarım alanlarının bilgi ve teknoloji ile yönetilmesi ve 

hassas tarım uygulamalarının yapılması ülkemiz için son derece 

önemlidir.  

Hassas Tarım, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Uzaktan Algılama (UA), 

Küresel Konum Belirleme (GPS) ve İnsansız Hava Araçları (İHA) gibi 

teknolojiler ile tarımsal verimin izlenmesi ve değişken oranlı 

uygulamaların birlikte kullanıldığı, daha az girdi miktarı ile daha fazla 

verimlilik elde etmeye yönelik akıllı tarımsal uygulamaların tümünü 

kapsamaktadır.  

Günümüzde bilgi teknolojilerinin hızlı gelişmesi ve yayılması ile 

bitlikte tarımsal amaçlı kullanımını da arttırmıştır. Hassas tarımda, CBS 

UA, GPS ve İHA teknolojilerininde temelini oluşturan konumsal 
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verilerin zamansal ve mekansal değişiklikleri dikkate alınarak işlemler 

yapılmaktadır. Tarımsal girdilerin ihtiyaca uygun bir şekilde 

kullanılması hem verim açısından hemde maliyetlerin azaltılması 

açısındna büyük önem arz etmektedir.  

Bu çalışmada, hassas tarım uygulamalarında bilgi teknolojilerinin 

tanımlamaları ve örnek uygulamaları verilecektir.  

 

1. HASSAS TARIM TANIMI 
 

Hassas Tarım, CBS, UA, GPS ve İHA gibi bilgi teknolojiler ile su, ürün 

verimi, gübre ve ilaç gibi tarımsal girdileri en uygun biçimde kullanarak 

tarımsal verimin izlenmesi ve değişken oranlı uygulamaların birlikte 

kullanıldığı, daha az girdi miktarı ile daha fazla verimlilik elde etmeye 

yönelik akıllı tarımsal uygulamaların tümünü kapsamaktadır. Son 

yıllarda bu teknolojilerin kullanılması yaygınlaşmaktadır. Mevcut 

sistemler çoğunlukla multispektral sensörlerden elde edilen verilere 

bağlı bitki gelişimi ve sağlığı hakkında bilgi veren NDVI tabanlı 

yöntemlerdir (Teke ve ark., 2016).  

Ülkemizde bilgi teknolojilerinin tarım ile ilgili faaliyetlerde 

kullanılması Tarım ve Orman Bakanlığı ve İTÜ işbirliği ile yürütülen 

TARBİL projesinde gerçekleştirilmektedir. Ancka başarılı bir şekilde 

başlayan ve yürütülen bu çalışmanın şu anda devam ettirilmediği 

görülmektedir. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Enstitüsü de uydu 

teknolojileri konusunda çalışmakla birlikte uzaktan algılama alanında 

da faaliyet göstermektedir. Kalkınma Bakanlığı Güney Doğu Anadolu 

(GAP) Bölge Kalkınma İdaresi ile birlikte GAP Bölgesinde Hassas 
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Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamaların Yaygınlaştırılması (HASSAS) 

Projesi yürütülmektedir. Tarımsal mekanizasyon ve otomatikleşme, 

iklim kontrolü, verim haritalama ve sulama uygulamaları gibi diğer 

hassas tarım uygulamalarındandır (Teke ve ark., 2016). 

Hassas ve akıllı tarım uygulamaları Dünya ve Ülkemizde hızlı bir 

şekilde uygulama alanı bulmaktadır. Dünyanın tarımsal ihracat 

pazarına yön veren ülkelere bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri, 

Hollanda ve Almanya’nın yer aldığı görülmektedir. Bu ülkelerin 

tarımsal alanda öne çıkmalarının nedeni tarım ile teknolojiyi en iyi 

şekilde kullanmalarından kaynaklanmaktadır. Nitekim Hollanda’nın 

sahip olduğu yüzölçümü Konya ilimiz kadar olduğu halde bugün 

Dünya tarımında 80 milyar Euro gibi bir ihracata sahip olması bilgi 

hassas tarım uygulamarının önemini ortaya koymaktadır.  

Hassas tarım, tarımsal üretim süreci boyunca her aşamada en son bilgi 

ve mekanizasyon teknolojilerinden yararlanarak, en iyi kalitede ürünü 

ortaya çıkarmayı sağlayan sistemlerin tümümü kapsamaktadır. 

Planlama aşamasından itibaren göreve başlayan teknolojiler, 

Planlamadan başlayarak, ekim-dikim faaliyetleri, gelişim ve hasat 

zamanına kadar her türlü detayın ele alındığı bir sistemler bütünüdür 

(Resim 1).  
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Şekil 1.   Hassas Tarım süreçlerinin şematik gösterimi (URL 1) 

Hassas tarım, aynı zamanda çiftçinin tarımsal üretim yapacağı arazi ile 

ilgili her türlü bilgiye sahip olması ve teknolojik uygulamalarla üretimi 

bu şekilde planlaması esasına dayanan bir modern ve teknolojik 

işletmeciliktir.  Günümüzün teknolojik çiftçileri, üretim verimliliğini ve 

kalitelerini artırmak için toprağın yapısını tanımadan başlayarak, üretim 

aşamasında su ve gübre ihtiyacı gibi bitki sağlığını ve verimini 

etkileyen son derece önemli verileri optimize etmeleri gerekmektedir.  

 

Şekil 2. Hassas Tarım ve otomasyon sistemleri (URL 2) 
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2.  HASSAS TARIMDA CBS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) 

KULLANIMI 

 

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), dünya üzerindeki mekansal ve konumsal 

verilerin elde edilmesi, toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, 

mekansal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine 

getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntemler 

bütünüdür. Bu teknolojiler günümüzde tarımsal alanlar gibi birçok 

alanda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. CBS, konumsal ve 

mekansal analizler yapma imkanı sunmakta ve bu analiz sonuçlarına 

göre hassas tarımda doğru kararlar vermeyi kolaylaştıran bir sistemdir 

Yüksel, A., ve ark.,2018). 

Hassas tarım girdilerinden toprak yapısını bilmek, bitki besin 

elementleri durumunu analiz etmek, buna göre su ve gübre miktarını 

ayarlamak CBS teknolojileri kullanılarak daha rahat ve güvenli bir 

şekilde yapılabilmesine imkan sağlamaktadır. Böylece hassas tarım için 

planlamadan hasat zamanına kadar olan süreçler bir bilgi teknoljileri 

sisteminde değerlendirilebilmekte ve ürün rekoltesi de 

arttırabilmektedir.  

Coğrafi Bilgi Sistemleri, hassas tarımın en önemli araçlarından biridir. 

Bu teknoloji sayesinde toprak, hava durumu, hidroloji, jeoloji gibi geniş 

bir veri tabanının incelenmesi, kullanılması ve sosyo ekonomik 

değişkenlere entegre edilmesi mümkündür (Ashiagbor ve Fosu, 2012). 

Bu değişkenlerin eşzamanlı olarak incelenmesi, tarımla ilgili süreçlerin 

ve bunların uzay-zaman içindeki etkileşimlerinin daha iyi anlaşılmasına 

yol açmaktadır. Bu verilerin değerlendirilmesi sayesinde güçlü bir 

https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Co%C4%9Frafi_veri
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mekânsal karar destek sistemi ortaya çıkmaktadır (Naraya ve Rao, 

2002). Bu veriler ile elde edilen verim bilgilerinin haritalanması, ürün 

veriminin nerede ve neden değiştiğinin daha iyi anlaşılmasını 

sağlamaktadır (Seelen, 2003; Kaspar ve ark., 2003).  

 

Şekil 3. CBS ve Hassas Tarım Mekansal Verileri 

 

3. HASSAS TARIMDA UA (UZAKTAN ALGILAMA) 

KULLANIMI 

 

Uzaktan algılama gibi büyük verilerin işlenebildiği teknolojiler, 

tarımsal girdileri verim kayıplarını azaltmaya çalışan ve tarımı 
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iyileştirmeyi amaçlayan umut verici araçlardandır (Delgado ve ark., 

2019; Berry ve ark., 2003).  

Uzaktan algılama, uydu ve hava araçları ile üretilen görüntülerin, ölçme 

ve yorumlama yoluyla, fiziksel nesneler ve çevre hakkında 

güvenilebilir veri elde etme teknolojisidir. Uzaktan algılama gözlem ve 

yorumlarıyla elde edilen bilgiler, ürün modelleme metodolojilerine 

etkin bir şekilde entegre edilebilirler. Bu tür veriler günümüzde verim 

değerlendirmesi için de kullanılmaktadır (Roebeling ve ark., 2004; 

Doraiswamy, 2005). Geçmişte, tarımda uzaktan algılama teknikleri; 

toprak özellikleri tahmini, evapotranspirasyon ve hastalık tahmini gibi 

çalışmalar için kullanılmıştır (Sishodia ve ark., 2020; Ge ve ark., 2011). 

Tarımsal uygulamalar ve hassas tarımda uzaktan algılama teknolojileri 

son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Uydu ve hava araçları 

ile tarımsal uygulamalarda Özellikle hava araçları, Landsat ve SPOT 

gibi platformlara yerleştirilen pasif optik sensörler verim tahmini ve 

arazi kullanımı değişikliği gibi uygulamalarda kullanılmıştır (Myers, 

1983, Owe ve D’Urso, 2002). Tarımsal uzaktan algılama konusunda 

son yılllarda meydana gelen gelişmeler hassas tarım, tarımsal 

ormancılık ve toprak koruma gibi sürdürülebilir tarım uygulamaları 

şeklindedir. Bu uygulamalar tarım, orman, ekosistem, hidroloji ve çevre 

yönetimi gibi alanlar ile ilişkilidir(Owe ve D’Urso, 2002; Rencz, 1999).   

Günümüzde uzaktan algılama verileri için en çok kullanılan yöntemler, 

hiperspektral, hipermekansal, aktif ve 3D gözlemlerdir (Rencz, 1999; 

Omasa ve ark., 2003).  
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Hipermekansal Quickbird uydusunun 2001 yılında yörüngeye 

yerleşmesiyle, günümüzde yaklaşık 0.6 m mekânsal çözünürlükte 

görüntüler sağlanmaktadır.  

Uzaktan Algılama ile hassas tarım karar destek sistemleri kullanılarak, 

tarım sektöründeki tarım ürünlerinin verimlilik ve hasat durumları, 

toprak yapısı, gübreleme, bitki hastalık durumlarının takibi ve 

gelişimlerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.  

 

Şekil 4. Uzaktan Algılama ve Hassas Tarım (URL 3) 

 

4. GPS  

Günümüzde hassas tarım, bilgisayarları GPS, hareket sensörleri, 

uydular ve benzer cihazlara bağlayarak mümkün olmaktadır (Shanwad 

ve ark., 2002). Dünya yörüngesinde 24 adet GPS uydusu 

bulunmaktadır. GPS’in hassas tarımda günümüzde bazı kullanımları;  
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• Hassas sürme; 

Tarım arazisinin ekime uygun hale getirilmesi için sürülmesi, 

günümüzde GPS teknolojisiyle çok kolaylaşmıştır. Modern rehberlik 

teknolojileri ve diğer otomatik yönlendirme sistemleri ile birlikte 

kullanılan GPS teknolojileri, çiftçilerin tarlalarına büyük bir 

hassasiyetle (sadece 1mm) karıklar yerleştirmesine yardımcı olur 

(Anonim, 2020; Zaheer, 2017). 

• Dikim ve gübreleme; 

Sürülen tarlada oluşturulan oluklara tohumları yerleştirmek için de GPS 

teknolojilerinden yararlanılabilir. Bu uygulama hem çiftçilere zaman 

kazandırmak, hem de tohum israfının önüne geçmek için günümüzde 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu sayede tohum kullanımında yaklaşık 

%2.5 tasarruf sağlanmaktadır. 

Gübreleme işlemi de aynı yöntemle yapılmaktadır. GPS aracılığıyla 

besin eksikliği olan konumlar belirlenerek doğru miktar gübrenin 

uygulanması sağlanmaktadır. GPS teknolojileriyle gübrelemede %30’a 

yakın tasarruf sağlanabilmektedir (Anonim, 2020). 

• İlaçlama; 

GPS sistemleri sayesinde tarım alanında özel alanlar pestisit ve 

herbisitler için sınırlandırılabilmektedir. Haritalanan bu sınırlar yabani 

ot ve böcek sorununun ciddiyetine bağlı olarak derecelendirile-

bilmektedir. Böylece çiftçi hangi bölgenin önce ilaçlanacağına karar 

verebilmekte, ilaç kullanımı bölgesele düşebilmekte ve maliyetler 
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azaltılabilmektedir. GPS izleme yöntemleriyle ilaç kullanımında %80’e 

varan tasarruf sağlanabilmektedir ( Vatandaş ve ark., 2006; Zhang ve 

ark., 2002) .  

• Alan haritalama; 

Tarım arazisi sınırları belirlenirken görsel ipuçlarına güvenmek 

sağlıksız bir yöntemdir. GPS teknolojisi ile bu iş daha yönetilebilir bir 

hale getirilebilir (Anonim, 2020).  

• Verimlilik;  

Tüm işletmelerde oluğu gibi, tarım alanlarında da sınırlı kaynakların 

verimli kullanılması gerekmektedir. GPS sistemleri ekim, mahsul 

yetiştirme ve hasat yöntemlerinde uygun maliyetli alternatifler 

sunmaktadır. Maliyetlerin düşmesi çiftçilere kar olarak yansımakta ve 

kazanç artmaktadır (Tabanlıoğlu ve ark., 2014; Akkamış ve Çalışkan, 

2020). 

• Verim izleme sistemleri; 

Mahsulün hasat edilen ağırlığını ölçen bir kütle artış sensörü sayesinde 

belirli bir alandaki verimi izlemek için de GPS sistemlerinden 

yararlanılmaktadır (Zaheer, 2017; Anonim, 2020).  

• Yakıt tasarrufu;  

Son yıllarda dijital teknolojiler için destek alan çiftçilerin %20 daha az 

yakıt kullandıkları rapor edilmiştir. 
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Günümüzde traktör ve mibzer gibi tarım aletlerine entegre edilen GPS 

teknolojileri ile artık insansız tarıma geçiş süreci başlamış 

bulunmaktadır. Kurulan sistemler aracılığıyla toplanan veriler analiz 

edilerek depolanmakta ve üretimde kullanılmak üzere çiftçiye 

aktarılmaktadır (Anonim, 2020; Zhang ve ark., 2002). 

 

Resim 1. GPS sistemleri ile donatılmış traktör (URL 4). 
 

Hassas tarım uygulamaları uzun yıllar boyunca sadece gübreleme 

sistemleriyle sınırlı kalmıştır. ABD’de grid örnekleme, gübreleme, ürün 

haritalama ve ürün takibi için 2002 yılından beridir kullanılan GPS 

sistemlerinden, ülkemizde sadece otomatik dümenleme kısmı tercih 

edilmektedir. 

Tarım ile uğraşan kişilerin bilinçlendirilerek bu sistemlerin 

yaygınlaştırılması doğal kaynak yönetimi ve kaynakların doğru 

kullanımı için oldukça önemlidir.  
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5. İHA (İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI) TEKNOLOJİLERİ 

 

İHA (İnsansız Hava Araçları) günümüzde tarım başta olmak üzere pek 

çok sektörde haritalama gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu 

özellik,  tarımsal üretimde de çiftçilere destek sağlamaktadır. İHA’ 

lar  sayesinde, tarım arazileri kolaylıkla haritalandırımkatadır.  Birçok 

yeni tarımsal İHA  modeli, tarım arazilerinin haritasını çıkarmayı 

sağlayan uçuş planlama yazılımıyla donatılmış durumdadır.  

Gelecekte İlimiz ve Ülkemizde tarımsal faaliyetlerin daha etkin ve kısa 

zamanda yapılabilmesi için, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tarım 

arazileri izlenerek, daha etkili inceleme yapılması, hassas tarıma azami 

oranda katkı sağlayacaktır.  İHA ve benzeri hassas tarım uygulamaları 

sayesinde ilimizin tarımsal varlığını tam olarak tespit edebileceğiz. 

Örneğin silajlık Mısır ekim dikim alanlarında yapılacak analizler ile 

birlikte rekolte tahminleri, bitkilerin sağlık durumu, gübre ihtiyacı, 

hastalıklar ve benzeri durumlar daha doğru ve etkin bir şekilde 

yapılabilecektir. Aynı zamanda bölgede ürün desenlerinin tesbiti ve 

takibi de mümkün olacaktır. Arazileri  İHA’ lar ile havadan taranarak 

uzaktan algılama ve Pix4D gibi İHA yazılımları ile hassas ve akıllı 

tarım için gerekli olan bilgiler kolay bir şekilde elede edilecektir.  

İHA çalışmalarından elde edilen verilerin, hassas atrım için makine 

öğrenmesi teknikleri ve istatistiktiksel metotlar yardımıyla bitki sağlığı 

ve gelişiminin ayrıca verimliliğinin tespiti çalışmaları da günümüzde de 

yaygınlaşmaktadır. 
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Hassas Tarım uygulaması için Bingöl tarımsal alanlarında İHA 

uygulamaları çalışmaları başlatılmış ve bunun için bir karar destek 

sistemi oluşturulacaktır. Tarım sektörü için bilişim çözümleri altyapısı 

kurulması, sistemin Silaşlık Mısır alanları başta olmak üzere Bingöl 

ilindeki tüm tarım ürünleri için geliştirilmesine yönelik çalışmalar 

başlanmıştır. 

5.1. Bingöl’de Örnek Bir Uygulama  

Hassas tarımda İHAlar ile yapılan haritalamalar Türkiye’de yoğun 

olarak gerçekleşmese de günden güne popüler bir hal almaktadır.  

Uçuş, hassas tarım için dünya çapında en çok kullanılan İHAlardan olan 

SenseFly E-BeeX ve Parrot Sequoia 4.0 1280x960 kamera ile 

gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 100 ha alanda gerçekleştirilen uçuş 13.7 

cm/pixel çözünürlüğünde veri alınmasını sağlamıştır. İHA rotası uçuş 

öncesinde E-Motion programı ile hazırlanmış ve ilk olarak simülatör 

uçuş gerçekleştirilip arazi koşulları değerlendirilmiş ve sınırlar 

belirlenmiştir (Resim 2).  

 

Resim 2. Hassas tarımda İHA (SenseFly E-BeeX) ve uçuş hazırlığı (E-Motion) 
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Uçuştan elde edilen fotoğraflar Pix4D programında 3 aşamalı olarak 

birleştirilmiş olup 3 boyutlu fotogrametrik veri koordinatlı bir şekilde 

sağlanmıştır. Birinci aşamada resim bindirme oranlarına göre 

fotoğraflar birleştirilmiş (Şekil 5), ikinci aşamada nokta bulutu ve mesh 

oluşturulmuş, üçüncü aşamada ise ortomozaik ve index değerleri elde 

edilmiştir (Şekil 6).   

 

Şekil 5. Görüntü işleme adımları (Pix4D) 

 

Şekil 6. Görüntü işleme sonucu elde edilen Ortomozaikler ve DSM 
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Tüm bu görüntü işleme işlemleri sonrasında Green, Red, Red edge ve 

NIR bantlarında NDVI haritası oluşturulmuş ve istenilen indexler 

hesaplanmaya hazır hale getirilmiştir. 

Şekil 7. İHA fotoğraflarının Pix4D ile işlenmesiyle üretilen NDVI haritası 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Günümüzde İHA ve uzaktan algılama teknolojilerindeki son 

gelişmeler, farklı spektrumlarda daha iyi görüntü kalitesi ve hassas 

tarım için işlenebilecek daha yüksek görüntüler sağlamaktadır. Hassas 

tarım için yapılacak uzaktan algılama analizleri yüksek çözünürlüklü 

görüntüler gereklidir. Mevcut uydu görüntülerinden bu tür verilerin 

elde edilememesi, tedarik ve operasyon için gereken yüksek maliyetler 

ve çoğu zaman görüntüyü engelleyen bulut örtüsü, hassas tarım 

analizleri için gerekli çıktıların doğru bir şekilde sağlanmasını 

zorlaştırmaktadır (Hunt ve ark., 2005). Mahsul büyüme ve gelişme 

aşamasına ilişkin doğru bilgi, uydu görüntülerinden daha hassas bir 

çözünürlük gerektirir. İHA uçuşlarından elde edilen gerçek zamanlı 

çözünürlüğe sahip görüntüler, sahada yersel çözümler ve hızlı karar 

almaya yardımcı olurlar. Bu nedenle yerel ölçüde İHAlardan elde 

edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler ve mahsul büyümesinin farklı 

zamanlarında elde edilen haritalar, çiftçilerin mahsul yönetim sistemini 

desteklemek için, hassas tarım açısından, kritik öneme sahiptir 

(Bending ve ark., 2015). Bu nedenle, uydulardan elde edilen verilere 

kıyasla, tarım arazileri büyüklüğündeki bir çalışma alanı için İHAlar 

tarafından elde edilen yüksek çözünürlüklü veriler ve veri toplama 

sürecinin kısalığı maliyet düşüklüğü açısından da önemlidir (Vega ve 

ark., 2015). 
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Yapılacak çalışmalar sonucunda, alanında uzman kişiler ile orman ve 

doğal kaynaklar ile ilgili diğer paydaşlar ortaklığında, doğal kaynaklar 

ve hassas tarım uygulamaları karar destek sistemleri oluşturulması ve 

doğal kaynak sektörleri için bilişim çözümleri altyapısı kurulması 

hedeflenmektedir. Böylece kırsal kalkınma için kurumlar arasında iş 

birlikleri geliştirilerek ülke tarımı adına rol model çalışmalar 

gerçekleştirilecektir. 
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GİRİŞ 

Dünya nüfusunun hızlı artışının aksine ekilebilir tarım alanları aynı 

derecede azalmaktadır. Artan bu nüfusun gıda gereksinimlerini 

karşılamak ekilebilir birim alandan maksimum verimi almak artık 

zorunlu hale gelmiştir. Bunu gerçekleştirmenin en temel koşulu doğal 

kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetimidir. Topraklar canlıların 

sahip olduğu en önemli doğal kaynakların başında gelmektedir. Toprak 

yeryüzünü ince bir tabaka halinde kaplayan, bitkiler için durak yeri ve 

içinde çeşitli makro-mikroorganizmaları barındıran doğal bir varlık 

olarak tanımlanmaktadır. Bunla beraber topraklar bitkiler için besin 

rezervi, tohumların çimlenmesi için bir rezerv, ekosistemdeki birçok 

döngünün önemli bir parçası ve mikro organizmalar için bir yaşam 

alanıdır (Powlson ve ark., 2011). Topraklar sahip oldukları fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik özellikleri nedeniyle ekosistemin önemli bir 

parçasıdır. Atmosferde meydana gelen karbon, azot, fosfor ve su 

döngülerinin büyük bir kısmı topraklarda meydana gelir (Li, 1983; Lal, 

1997; Powlson, 1993). Toprak, dünyadaki aktif karbonun büyük 

bölümünü tutar. Dünya çapında topraktaki organik maddede bulunan 

yaklaşık 1500 milyar ton karbonla, topraklar okyanuslardan sonra 

ikinci en büyük aktif karbon deposudur. İklim değişikliğine neden olan 

karbondioksitin bitkiler aracılığıyla atmosferden alınarak toprağa 

aktarılması ve burada depolanması ekolojik döngüde önemli bir yere 

sahiptir. Bitkiler havadan karbon alır ve onu bitki dokusuna dönüştürür, 

bunların bir kısmı bitki kalıntısı olarak toprağa geri döner. Karbon 

döngüsünde olduğu gibi atmosferdeki su döngüsünde de toprak kritik 
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bir role sahiptir. Adhezif ve kohezif kuvvetlerin etkisiyle topraklar 

suyun tutulmasında, depolanmasında ve filtrelenmesinde önemli rol 

oynarlar (Warrick, 2003). 

DÜNYADA TOPRAK MEVCUT TOPRAK SORUNLARI VE 
ETKİLERİ 

Ekosistemde üstlendiği kritik işlevler neticesinde topraklar fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik olarak doğal yapılarını kaybetme riskini taşırlar. 

Yanlış tarım uygulamaları kontrolsüz sanayi ve evsel atıklar, erozyon 

gibi doğal olaylar topraklarda bozulmaların meydana gelmesine neden 

olurlar. Toprak fonksiyonlarının azalması ve kaybedilmesi olarak 

tanımlanan toprak bozulması, son yıllarda dünya çapında giderek daha 

ciddi hale gelmekte, tarımsal üretim ve karasal ekosistem için bir tehdit 

oluşturmaktadır. Dünyadaki yaklaşık 2 milyar hektar toprak 

kaynağının, yani toplam ekim arazisinin, meranın, ormanın ve ormanlık 

alanın yaklaşık %22'sinin bozulmuş olduğu tahmin edilmektedir (Jie ve 

ark., 2004). Esser'e (1999) göre, toprak bozulması dört ana bölüme 

ayrılabilir: erozyon, besin elementi kaybı, birikme (zararlı kimyasal 

bileşenlerin birikmesi) ve sıkıştırma (mekanik strese maruz kalma). Bu 

problemler birim alandaki verim miktarını azaltmakta elde edilen ürün 

kalitesini azaltmaktadır. Bu durum hızla artan nüfusunun büyük bir 

kısmını açlık ile karşı karşıya bırakmaktadır. Erozyon toprakların 

verimli olan üst tabakasının taşınmasına bununla birlikte toprak içinde 

bulunan önemli besin elementlerinin uzaklaşmasına neden olur 

(Pimentel ve Kounang, 1998). Toprak mikroorganizmalarının yaşam 

alanı olan toprakların taşınarak yok olması, bu mikroorganizmaların 

görev aldığı birçok döngünün aksamasına dolayısıyla toprakların 
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üretkenlik özelliklerinin yok olmasına neden olur (Gardi ve ark., 2009; 

Vallejo ve ark., 2010). Borelli ve ark. (2017)’na göre küresel ölçekte, 

toprak erozyonu nedeniyle her yıl hektar başına yaklaşık 2.8 ton toprak 

kaybedilmektedir. Kumar ve Pani (2013), toprağın erozyon nedeniyle 

fiziksel özelliklerinin bozulması, kök derinliğini, su tutma kapasitesini 

ve besin rezervlerini azaltarak bitkilerin büyümesini ve verimi 

etkilediğini belirtmektedir. Toprak kirliliği de erozyon gibi küresel bir 

toprak sorunudur. Günümüzde bilinen toprak kirliliği kaynakları; ağır 

metaller, hidrokarbonlar, toksik organik mikro kirleticiler, endüstriyel 

kimyasallar, azotça zengin atıklar, radyonüklidler, patojenik 

organizmalardır. Farklı yollarla toprağa ulaşan bu kirleticilerin 

konsantrasyonları belirli sınırların üzerine çıktığında toprak kirliliği 

meydana gelir (Alloway, 1996). Toprak kirliliğinin hem çevre hem de 

insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler vardır. Ekosistemde mevcut olan 

bütün canlılar kirliliğin etkilerinden faaliyetlerini aksatacak şekilde 

etkilenirler.  Bunun sonucunda hayvansal ve bitkisel üretimde istenen 

verim ve kalite elde edilememektedir. Toprak kirliliğine bağlı olarak 

meydana gelen yeraltı ve yerüstü su kirliliği, hava kirliliği ve bitki 

bünyesinde biriken ağır metaller insan sağlığını da olumsuz 

etkilemektedir. 

TÜRKİYE’DEKİ KIRSAL KALKINMA PROJELERİNİN 

KAPSAMI 

Kırsal alanda yaşayan ve geçimini tarım ve hayvancılık ile sağlayan 

birey ve toplulukların, daha iyi bir yaşam koşullarına sahip olabilmeleri 

için belirli program çerçevesinde onlara maddi ve manevi açıdan tüm 
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yardımların yapılması ile demokratik yoldan bu toplulukların 

ekonomik, toplumsal, kültürel kalkınmalarını sağlama uğraşısıdır. Bu 

kapsamda yapılan ve planlanan çalışmalar Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 

Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülmektedir. TKDK, 18 

Mayıs 2007 tarih ve 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 

Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 

kurulmuştur. (TKDK, 2020). Kurum tarafından yılın belirli 

dönemlerinde çeşitli alanlarda proje çağrıları yapılmaktadır (Şekil 1). 
 

Şekil 1. TKDK tarafından desteklenen sektörler/başlıklar 
 

Tarım, gelişmekte olan ülkelerin kırsal kalkınmasında en önemli bir 

yere sahiptir (Boz, 2018). Türkiye’de 2019 yılı itibariyle nüfusun 

%7.2’si kırsal alanlarda yaşamaktadır. Çalışan nüfusun %26’sı tarım 

sektöründe istihdam edilmektedir. Dolaysıyla TKDK tarafından 

desteklenen projelerin ve sağlanan kaynakların tarımsal üretim 

açısından önemi büyüktür. 
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TKDK, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşudur. Avrupa 

Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kırsal kalkınma IPARD 

fonlarını kullandırmaktadır. Bugüne kadar toplam 14.441 projeye 3.8 

milyar TL hibe verilmiştir.  
 

TARIM VE KIRSAL KALKINMA PERSPEKTİFİNDE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK YÖNETİMİ: ÇAPAKÇUR 
HAVZASI ÖRNEĞİ 
 

Toprak yönetimi, arazi yönetiminin ayrılmaz bir parçası olup seçilen 

arazi kullanımı için toprak kalitesini artırmayı amaçlayan toprak 

özelliklerindeki farklılıklara göre stratejilerin belirlenmesi olarak 

tanımlanır. Toprak, mineral besinlerinin temel kaynağı olan çoğu canlı 

organizmayı besler. Toprakların iyi yönetimi, mineral elementlerin 

bitkiler için eksik veya toksik olmamasını ve uygun mineral 

elementlerin besin zincirine girmesini sağlar. Toprak yönetimi hem 

doğrudan hem de dolaylı olarak mahsul verimliliği, çevresel 

sürdürülebilirlik ve insan sağlığı için önemlidir (White ve ark., 2012). 

Bu bölümde TKDK tarafından desteklenen 201 kodlu “Tarım-Çevre-

İklim ve Organik tarım” başlığı ele alınmıştır. Bu çağrı başlığı altında 

“201-1 Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü” alt 

başlığı kapsamında Erozyonla mücadelenin tarımsal üretim açısından 

önemi tartışılmıştır.  

TKDK kapsamında 201 kodlu destek başlığı “Toprak Örtüsü Yönetimi 

ve Toprak Erozyonu Kontrolü” konusunda çalışmaları kapsamaktadır. 

Bu çerçevede kurum tarafından belirlenen bölge, il veya ilçelerdeki 

tarım alanlarında destek kapsamındaki bitkilerin tarımının yapılması 

teşvik edilmektedir. Böylece erozyonun etkisinin en aza indirilmesi ve 
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biyoçeşitliliğin korunması hedeflenmektedir. Bu kapsamda belirlenen 

şartlara haiz olan olan çiftçilerin aynı parselde 5 yıl boyunca tarım-

çevre standartlarında kurum tarafından belirlenen bitkileri ekmeleri 

karşılığında geri ödemesiz olarak hibe desteği sağlanmaktadır. Ancak 

bu destek hâlihazırda sadece pilot bir alanda yapılmaktadır. Bu desteğin 

ülke çapında yayılması planlanmaktadır. Buna karşın Orman Genel 

Müdürlüğü (OGM) ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel 

Müdürlüğü (ÇEM) tarafın Türkiye’nin birçok çok bölgesinde toprak 

koruma ve erozyonla mücadele çalışmaları yapılmaktadır. Bu bağlamda 

Bingöl ili Merkez ilçe sınırları içinde yer alan Çapakçur Havzası 

araştırılmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2015 yılında 

yapılan “Murat Nehri Rehabilitasyon Projesi” çalışmaları kapsamında 

havzadaki en büyük geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğu 

ancak erozyonun tarımsal üretimi olumsuz etkileyen en önemli faktör 

olduğu rapor edilmiştir (GDF, 2015). Çapakçur havzası Bingöl il 

merkezinin güney batısında yer alan içinde 8 adet kırsal yerleşim 

yerinin bulunduğu bir su toplama havzasıdır. Havzanın alanı 10 675.00 

ha olup yükseltisi 1150-2500 m arasındadır. Havzada yıllık ortalama 

sıcaklık 11.4 °C, yıllık ortalama yağış 831 mm’dir (Demir, 2020). 

Çapakçur havzasına ait arazi kullanım durumu Tablo 1’de verilmiştir 

(Demir ve Ersoy Mirici, 2020). 

 

Tablo 1. Çapakçur havzasında arazi kullanım tipi ve kapladığı alan 

Arazi kullanım tipi Alan (ha) Alan (%) 

Çıplak alan 7 334.79 68.71 

Verimli orman alanı 579.65 5.43 

Bozuk orman alanı 2 563.06 24.01 

Tarım alanı 186.81 1.75 
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Havzada alanının büyük bir kısmını herhangi bir vejetasyon örtüsünün 

olmadığı çıplak alanlar oluşturmuştur. En az alan ise tarım alanı 

kaplamıştır. Havzada 2019 (TÜİK, 2019) yılı verilerine göre 1321 kişi 

yaşamaktadır. Kişi başı düşen tarım alanı 0.15 ha dır. Bu oran geçim 

kaynağı tarım olan bir bölge için oldukça düşük olup Türkiye 

ortalaması olan 0.30 ha/kişi den azdır. Giderek artan nüfus ve çeşitli 

nedenlerle azalan tarım alanları göz önünde bulundurulduğunda bu 

oranın çok daha düşeceği kaçınılmazdır. Demir ve Ersoy Mirici (2020) 

tarafından yapılan bir çalışmada önemli bir toprak kalite indeks 

parametresi olan organik karbonun (OC), Çapakçur havzasında arazi 

kullanım durumuna göre önemli farklılık gösterdiği belirlenmiştir 

(p<0.001). Çalışmada havzadaki çıplak ve bozuk orman alanlarının 

ortalama OC içeriği %2.87, tarım alanlarının %4.1 ve verimli orman 

alanlarını ise %6.26 olarak belirlenmiştir. Bu durum tarım alanlarını 

tehdit eden faktörlerle mücadele etmeyi, toprak yönetim uygulamalarını 

zorunlu hale getirmektedir.  OGM tarafından yapılan Çapakçur havzası 

rehabilitasyon çalışmaları kapsamında 256,66 ha’lık alanda bozuk meşe 

rehabilitasyon faaliyetleri, 506,9 hektarlık bölümünde toprak muhafaza 

ve erozyon kontrolü (teras, kafes tel) çalışmaları yapılmıştır. Yine bu 

alanda uygulanan teras çalışmalarında toprak muhafaza amaçlı 265 892 

adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Rehabilitasyon çalışmaları 

kapsamında 20 hektarlık alanda buğday ve arpa verimliliğini iyileştirme 

programı, 20 hektarlık alanda kuruda yem bitkisi üretimi, 80 dönüm 

arazide bodur ve yarı bodur elma, armut ve kiraz türleri fidanları 

dağıtılmıştır. Yapılan çalışmaların en önemli amacı havzalardaki doğal 

kaynak aşınımının azaltılması, gerekirse de önlenmesi ve bu alanlarda 
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yaşayan bireylerin yoksulluklarının azaltılmasıdır. Çapakçur 

havzasında ÇEM tarafından erozyon izleme ve kontrol çalışmaları 

devam etmektedir. 

SONUÇ 

 

Toprak ve su kaynakları birer önemli doğal kaynak olup hayvansal ve 

bitkisel üretimde hayati rol oynayan bileşenlerdir. Bir yandan artan gıda 

gereksinimi karşılamak için yoğun tarım uygulamaları ile birim alandan 

yüksek verim elde ederken, diğer yandan sınırlı olan bu kaynakların 

sürdürülebilir bir şekilde korunması gerekmektedir. Bugün dünyada 

iklim, topoğrafya ve uygulanan tarım şekillerine bağlı olarak çeşitli 

toprak sorunları meydana gelmektedir. Erozyon, tuzlulaşma, asitleşme 

ve topraklarda oluşan mekaniksel bozunumalar bu sorunların başında 

gelmektedir. Verim ve kaliteyi arttırmayı amaçlayan bazı uygulamalar 

bu sorunları daha da hızlandırmakta ve çözülmesi güç bir hale 

getirmektedir. Sulu tarıma açılan toprakların ilgili kurumlar tarafından 

etkin bir takibinin yapılmaması ve üreticinin topraklara gereğinden 

fazla su uygulaması tuzlulaşma ve erozyon sorunlarının oluşmasında 

etkili olmaktadır. Aynı şekilde yabancı ot ve böceklerle mücadelede 

genel olarak arazilere uygun ilaç ve dozun uygulanmaması ve bunun 

biyoçeşitliliğe olan olumsuz etkisi çevre kirliliğinde önemli rol 

oynamaktadır.  

Yanlış tarım uygulamaları ve doğal olayların olumsuz etkilerini en aza 

indirmek için sürdürülebilir toprak yönetimi bağlamında toprak koruma 

önlemlerinin projelenip uygulanması zorunluluk arz etmektedir. 

Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ilgili kurumlar başta 
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olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile özel kurum kuruluşların 

son yıllarda hayata geçirdiği çalışmalar toprak ve su kaynaklarının 

korunması noktasında önemli yer tutmaktadır. Çapakçur havzasında 

olduğu gibi havza rehabilitasyon çalışmaları kapsamında ağaç dikimi 

ve erozyonla mücadele yapılarının inşa edilmesi son derece önemlidir. 

Bunun yanında yine Tarımsal Kredi Destekleme Kurumu gibi 

kurumların çiftçilere erozyonla mücadele noktasına hibe desteği 

sağlaması toprakların korunması açısından iyi bir destek kaynağıdır. Bu 

çalışmaların artarak ülke genelinde yaygınlaşması ve üreticilerin bu 

konuda daha bilinçli hale getirmek için tarımsal yayım çalışmaların 

yapılması daha da etkili olacaktır. 
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1. GİRİŞ  

Dünyada sürdürülebilirlik tanımının kullanılması 1980’li yıllara 

dayanmakta ve Latince “Sustinere” kelimesinden gelmekte olup; 

sürdürmek, sağlamak, devam ettirmek, desteklemek ve var olmak 

anlamlarında kullanılmaktadır (Onions, 1964). Sürdürülebilir tarım 

kavramı, tarımsal üretimde agronomik, çevresel, sosyal ve ekonomik 

boyutları dengelemeyi hedefleyen bir yaklaşım şeklidir. Amaçları, bir 

yandan tarımda verimliliği korurken diğer yandan da çevreye verilen 

zararı azaltarak, kısa ve uzun dönemde ekonomiyi canlı tutmak, tarımla 

uğraşanların yaşam kalitesini yükseltmek ve bu amaçla uygulamaları 

geliştirilmektir (Turhan, 2005). Başka bir tanıma göre sürdürülebilir 

tarım, insan sağlığı ve çevreyi koruyan üretim sistemleriyle birlikte, 

teknolojinin dengeli kullanılması ve doğru işletme yönetimini de 

kapsayan sistemler bütünü olarak ifade edilmektedir (Hess, 1991). 

Daha önce yapılmış tanımlardan yola çıkarak sürdürülebilir tarımda 

kullanılan gübre materyallerinin kısa ve uzun vadedeki olası etkileri 

Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Sürdürülebilir tarımda kullanılan gübrelerin olası etkileri 
Kısa vade Uzun vade 

Bitki besin maddelerinin dengeli 

kullanımı 

Ürün kalitesinin artması 

Mikroorganizma sayısının artması Toprak verimliliğin sürekliliği 

Kalıntı bırakan suni materyallerin 

azalması 

İnsan sağlığına olumlu etkisi 

Çevresel riskin indirgenmesi Biyoçeşitliliğin devamlılığı 
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Genel olarak, tarımın, meyve ağaçları, asma, sebze ve süs bitkileri 

yetiştiriciliği ile uğraşan dalı ‘Bahçe Bitkileri’ olarak bilinmektedir. 

Dünya’da Bahçe Bitkileri potansiyeli önemli bir yere sahip olup gerek 

üretimde gerekse insan sağlığındaki yeri büyük öneme sahiptir. Bahçe 

bitkileri ürünlerinin Dünya ve Türkiye’deki üretim miktarları çizelge 

2’de verilmiştir. Bahçe bitkilerinin insan beslenmedeki önemlerinin 

yanı sıra insan sağlığı açısından öneminin anlaşılmaya başlamasıyla 

üretim ve tüketim dikkate değer ölçüde artış söz konusu olmuştur. 

Meyve ve sebzeler, C ve E vitaminleri, polifenoller, karotenoidler ile 

birlikte karbonhidrat kompleksleri ve lifler gibi antioksidanların 

optimum karışımını içermektedir. Özellikle içerdikleri antioksidan 

vitaminler (A. C ve E vitamini) ve diyet lifi içeriği insan sağlığında 

önemli rol oynamaktadır (Ülger ve ark., 2018). Dolayısıyla hem 

üretimdeki yoğun ve yüksek verim hem de insan sağlığı üzerindeki 

ciddi faydalarından dolayı yetiştiricilik esnasında kaliteyi arttırıcı 

olarak yapılacak uygulamaların yeri dikkate alınması gereken konular 

arasında yer almaktadır. 

Tablo 2. Bahçe bitkileri ürünlerinin Dünya ve Türkiye’deki üretim miktarları 
(milyon/ton). 

Ürün grupları  Dünya (2018) Türkiye (2019) 

Sebze 1,088.8 31.1 

Meyve 867.8  22.3 

Bağ (üzüm) 73.0 3.9 

Süs Bitkileri - 1,718.1 (bin adet) 

FAO (2018); TUİK (2019). 
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Dünyada 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan hızlı sanayileşme ve 

nüfus artışı, önemli çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Çözüm 

olarak ise açlık probleminin giderilmesine yönelik politikalar 

geliştirilmiş ve yoğun girdi kullanılarak birim alandan yüksek verim 

almaya ve yeni alanların tarıma açılmasına yönelik hedefler 

belirlenmiştir. Sonuçta, yoğun ve bilinçsiz tarım ilacı ve gübre 

kullanılması, yanlış toprak işleme uygulamaları, kalıntı riski, toprağın 

fiziksel yapısının bozulması, organik madde ve canlılığının yitirilmesi 

ve besin maddesi dengesinin bozulması, tuzlanma, çoraklaşma gibi 

önemli çevre sorunlarını beraberinde getirmiştir (Aksoy ve ark., 2002). 

Kullanım miktarları yüksek düzeylere çıkan, buna karşılık uygun 

gübreleme teknikleri uygulanmadan kullanılan kimyasal gübreler 

toprağı kirletmektedir. Özellikle fazla azotlu ve fosforlu gübre 

kullanımı toprakların fiziksel ve kimyasal yapısını etkilemekte 

dolayısıyla kirliliğe yol açmaktadır (Turhan, 2005). Son yıllarda 

yetiştiricilikte bilinçsiz gübreleme, ilaçlama ve sulama uygulamaları ile 

kısa vadede yüksek verim elde edilse bile uzun vadede doğal dengeyi 

bozacağı tüm dünyada ortak bir görüş haline gelmiş olup her geçen gün 

çevre dostu uygulamalara gereksinim duyulmaktadır. Sürdürülebilir 

tarım uygulamaları hem Dünyada hem de Ülkemizde giderek artan ve 

ihtiyaç duyulan yöntemlerin en başında yer almaktadır.  

Topraktaki biyolojik kaynaklı madde eksikliğini gidermek için her çeşit 

bitkisel artıklar, çiftlik gübresi, tavuk gübresi, çöp kompostu ve organik 

yapıdaki sanayi atıkları kullanılabilmektedir. Bu materyaller 

toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirerek, 



 

216 TARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR; SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE 
BİYOÇEŞİTLİLİK 

topraklara besin elementleri sağlamakta, dolayısıyla bitkisel üretimde 

verim ve kaliteyi olumlu yönde etkilemektedir (Entry ve ark., 1997; 

Pascual ve ark.,1997; Madejón ve ark., 2001; Sönmez ve ark., 2002). 

Sürdürülebilir tarımda kullanılan gübreler arasında yer alan 

organomineral gübreler, solucan gübresi, ahır gübresi, koyun gübresi, 

sığır gübresi ve kanatlı hayvan gübreleri en yoğun kullanılan gübreler 

olup birçok bitki türünde büyüme ve gelişme üzerine etkileri farklı 

araştırmacılar tarafından irdelenmiştir (Kır, 2006; Karaçancı, 2010; 

Göksu, 2012; Koca, 2013; Hınıslı, 2014; Kıl, 2014; Çelik Albayrak, 

2015; Toy, 2015; Yeşilbaş, 2015; Dumlupınar, 2017; Ata, 2018, Kabay 

ve ark., 2018). 

Globalleşen Dünya ile birlikte tarımsal üretimde yaşanan kalitedeki 

düşüşler hem üretimi hem de insan sağlığını ciddi bir şekilde 

etkilemektedir. Son yıllarda geleneksel gübre uygulamalarına alternatif 

olabilecek materyaller birçok araştırmacı ve tarımsal faaliyet gösteren 

işletmeler tarafından tercih edildiği bilinmektedir. Üretimin olmazsa 

olmazı olan bitki besleme ürünlerinin doğru ve dengeli kullanımı bu 

konudaki anahtar rol konumunda olduğunun bir göstergesidir. 

Sürdürülebilir tarım materyalleri arasında yer alan gübrelerin 

tanınması, teşvik ve tercih edilmesi sürdürülebilir bir gelecek açısından 

önemlidir. Dolayısıyla ileride yapılacak olan çalışmalarda bu tarz gübre 

ve türevlerine yer verilmesi tarımsal açıdan büyük önem arz etmektedir. 
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2. SOLUCAN GÜBRESİ 

Solucan gübresi; toprak solucanı ve türlerinin, organik bitkisel 

materyalleri veya organik olarak yetiştirilmiş hayvanların atıklarını 

kimyasal ve fiziksel yapılarını sindirim sistemlerinden geçirerek 

değişime uğratmaları esasına dayanarak oluşturdukları bitki besleme 

materyali ve toprak düzenleyicidir (Julka, 1986). 

Solucan Gübresi; rhizobium, azotobakter ve mikoriza mantarlarını 

içermektedir (Anonim, 2009). Dolayısı ile toprağın canlılığını 

artırmaktadırlar. Mikroorganizmalar, toprak bulunan fakat bitki 

tarafından kullanılamayan besin maddelerini parçalayarak, bitki için 

yarayışla hale dönüştürürler. Dahası azotu fikse eden bakteriler, havada 

bulunan azotun toprağa alımını sağlayarak bitki tarafından kullanımını 

kolaylaştırır. Enzimler üretim sürecinde solucan dışkılarına 

karıştığından dolayı çok sayıda enzim, aminoasit, vitamin, büyüme 

hormonu gibi maddeler ihtiva etmektedir. Bu maddeler, bitkinin 

gelişimini hızlandırmasının yanı sıra olumsuz çevre şartlarına karşı 

daha dirençli olmalarını sağlamaktadır (Demir ve ark., 2010). 

Solucan gübresinin organik bir gübre olması, toprakta atık bırakmaması 

sebebiyle dünyada sürdürülebilir ve organik tarım yapan pek çok 

üretici, kurum ve kuruluşun ilgi odağı haline gelmiştir. Nitekim birçok 

faydasının olduğu bilinen solucan ve solucan gübresinin bazı özellikleri 

şu şekilde sıralamak mümkündür. 

• Bitkilerin hem direncini arttırmakta hem de gelişimini 

hızlandırmaktadır. 
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• Bitki beslemede etkin bir rol oynar ayrıca toprağın fiziksel, 

biyolojik ve kimyasal özelliklerinde önemli düzeyde 

iyileştirmeler gerçekleştirir (Edwards ve Bohlen, 1996). 

• Granül yapıya sahip olmasıyla nedeniyle toprak strüktürünü 

düzenler, toprakta havalanmayı ve toprak su tutma kapasitesini 

artırır. 

• Granül şeklindeki yapısı ile toprak yapısını düzenler, su tutma 

kapasitesini arttırır, toprağın havalanmasını sağlar 

• Doğal olarak üretildiğinden bitkilerde toksik etki yapmazlar. 

• Organik olduğundan toprak pH’sını düzenler, toprağa 

yarayışlılığı uzun sürelidir. 

• Topraktaki zararlı bakterilerle mücadele eder (Demir ve ark., 

2010) 

Asmalara uygulanan solucan gübresi uygulamasında toprakta bulunan 

N, P, K düzeyinde artış olduğu ve pH düzeyinin düştüğü belirlenmiştir 

(Venkatesh ve ark., 1998). Arancon ve ark. (2004)’nın yaptığı bir 

çalışmada farklı dozlarda uygulama yapılan solucan gübresinin çilek 

bitkisinde büyüme ve gelişme üzerine etkisinin olumlu olduğu tespit 

edilmiştir. Arancon ve ark. (2007) solucan gübresi ile domates-kabak 

rotasyonunda Meloidogyne incognita nematodunun kısmen kontrol 

edilebildiğini kanıtlamışlardır. 
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Tablo 3. Solucan gübresi uygulamalarının bazı bahçe bitkileri ürünleri üzerine 
etkileri. 

Ürün Vejetatif 

özellikler 

Verim 

özellikleri 
Yazar 

Domates (Solanum 

lycopersicum) 

Meyve boyu 

Meyve eni 

(+) 

Meyve ağırlığı 

(-) 

Ulusu ve 

Yavuzaslanoğlu, 

(2017) 

Kıvırcık Yapraklı 
Salata  

(Lactuca sativa 

var. crispa) 

Baş boyu 

Baş çapı 

(+) 

Bitki ağırlığı 

(+) 

Sağlam ve ark., 

(2015) 

 

 

Portakal  

(Citrus sinensis) 

Fide boyu 

Gövde çapı 

Yan dal sayısı 

(+) 

 

- 

Kara, (2014) 

 

Zeytin  

(Olea europaea) 

Sürgün boyu 

Sürgün çapı 

Meyve boyu 

Meyve eni 

(+) 

Ağaç başına 

verim 

Meyve adedi 

(+) 

Dündar, (2019) 

 

Asma  

(Vitis vinifera) 

Kök kuru ağırlığı 

Kök yaş ağırlığı 

Kök uzunluğu 

(+) 

 

- 

Açıkbaş ve 

Bellitürk, (2016) 

 

Nergis  

(Narcissus cv. 

'Royal 

Connection') 

Bitki boyu 

Yaprak uzunluğu  

Sap kalınlığı 

(+) 

Çiçek sayısı 

(adet) 

(-) 

Bademkıran ve 

ark., (2018) 

(+): İlgili özelliğe ait artış; (-): İlgili özelliğe ait düşüş; -: İlgili özelliğe ait veri yok. 
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Arancon ve ark. (2007) yaptıkları bir başka çalışmada üzüm, domates, 

dolmalık biber ve çilek bitkilerine farklı miktarlarda (5 ton/ha, 10 ton/ha 

ve 20 ton/ha) solucan gübresi uygulamışlardır. Kontrol grubu olarak ise 

inorganik gübre uygulaması yapılmıştır, parsellerde N düzeyini eşit 

düzeye getirmek amacıyla solucan gübresi parsellerine inorganik gübre 

takviyesi yapılmıştır. Yapılan uygulamalar neticesinde, solucan gübresi 

kullanılan 4 parselin 3’ünde inorganik gübre kullanılan parsellere 

kıyasla nematod gelişiminde etkin bir şekilde azalma görülmüştür. 

Buna karşılık inorganik gübre uygulanan parsellerde ise nematod 

artışında süreklilik olduğu tespit edilmiştir.  

Bai ve Malakout (2007) tarafından Azerbaycan’da yapılan bir 

çalışmada farklı gübrelerin Azarshahr çeşidi olan kırmızı soğan üzerine 

etkileri incelenmiştir. Çalışma solucan gübresi, yanmış ahır gübresi, 

evsel atık kompostu farklı oranlarda kullanılarak yapılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda en yüksek verim 10 dekara 6 ton solucan gübresi 

uygulanan parselden elde edilmiştir. En düşük bozulma oranı %12 ile 

yanmış ahır gübresinde görülmüştür. En düşük askorbik asit 

konsantrasyonu solucan gübresi uygulamasında 100 gr taze soğanda 

13.5 mg olarak bulunmuştur. Protein miktarının en yüksek olduğu 

uygulama %1.49 ile 10 dekara 6 ton solucan gübresi uygulamasında 

tespit edilmiştir. Acılık oranı ise en düşük 20 ton yanmış ahır gübresi 

uygulamasında bulunmuştur. Solucan gübresinin diğer gübrelere 

kıyasla büyüme ve verime önemli ölçüde etki ettiği belirlenmiştir.  

Solucan gübresi uygulanan bitkilerde besin alınımını artırdığı 

gözlemlenmiştir. 
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Resim 1. Solucan üretim tesisi ve uygulaması (Anonim, 2017a, 2020a). 

 

Resim 2. Solucan gübresi uygulanan ve uygulanmayan parsellere ait görüntüler 
(Anonim, 2017b). 

 

Yourtchi ve ark. (2013) patates bitkisine solucan gübresinin farklı 

miktarlarda uygulamalarının NPK alınımına olan etkilerini 

incelemişlerdir. Solucan gübresinin uygulama miktarı arttıkça NPK 

alınımının da artıp bitki gelişimini hızlandırdığı ve verimi arttığı tespit 

edilmiştir. Çalışma sonucuna göre Yüksek verim elde etmek ve çevre 

kirliliğinden kaçınmak amacıyla 15 kg/ha azot ve 12 ton/ha solucan 

gübresi uygulaması önerilmiştir. 
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3. YARASA GUANOSU (GÜBRESİ) 

Bahçe bitkilerinde, yarasa guanosundan yüksek miktarda azot ve fosfor 

ihtiva eden gübre (Furey ve Racey, 2016; Gillieson, 1996), ayrıca 

toprak yapı malzemesi, fungisit, nematosidin şeklinde 

faydalanılmaktadır (Allocati ve ark., 2016; Keleher, 1996). Yarasa 

guanosu genel olarak %1.5-10 oranında kullanılabilir fosforik asit, %2-

6 oranında toplam azot ve %1.5-10 oranında çözünür potasyum 

içermektedir (Sikazwe ve Waele, 2004). Yarasa guanosunun 

içeriğindeki N, P ve K konsantrasyonları, bir maddenin gübre olarak 

nitelendirilebilmesi için kriter olarak belirlenen %5 NPK bileşimini 

karşılamaktadır (Roy ve ark., 2006). 

Yapılan çalışmalarda yarasa guanosunun sağlıklı bitki gelişimi için 

gerekli olan ikincil makro besinlerin ve mikro besinlerin kaynağı 

olduğu bildirilmiştir. %1.5-8 Mg, %3.5-9 Ca, %0.5-1.3 Fe, %0.4-0.8 

Mn, %0.2-0.5 Cu ve %0.2-0.4 Zn içerdiği belirtilmiştir. Dahası yarasa 

guanosunun, kireçli topraklar için toprak düzenleyici olarak 

çalışmasına ve böylece bitkilerin besin alınımını ve rizosfer ortamını 

iyileştirmesine izin verebilecek 4-5.6 aralığında pH değerlerine sahip 

olduğu bildirilmiştir (Sikazwe ve Waele, 2004; Sridhar ve ark., 2006). 

Diğer organik gübrelere benzer şekilde yarasa guanosu da toprağın 

fiziksel özelliklerini iyileştirir, toprak yapısını düzenler böylelikle 

toprağın kimyasal ve biyolojik verimlilik durumu ile ilişkili olan 

havalandırma, gözeneklilik durumu ve su tutma kapasitesini arttırır. 

Yarasa guanosu toprakta uzun süre kalır bu nedenle bitkilere ve toprağa 

yararlı etkisi çoğu inorganik gübreye oranla daha sürdürülebilirdir 
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(Sothearen ve ark., 2014). Yarasa guanosunun besin içeriği farklılık 

göstermektedir bu farklılığın esası yarasalar ve dolayısıyla guanonun 

bulunduğu yöre, yarasanın türü, yarasaların yaşadığı mağara türü, 

guanonun kaç yıllık olduğu ve yarasaların beslenme tarzları gibi çeşitli 

faktörlerin bir fonksiyonudur (Bhat ve Sreenivasan, 1990; Korine ve 

ark., 1999).  

Altıntaş ve ark. (2005) yapmış oldukları çalışmada; farklı coğrafi 

bölgelerde bulunan yarasa gübrelerinin içeriğini incelemiş ve mineral 

miktarlarını belirlemişlerdir. Adana, Aydın, Çorum ve Kırklareli 

illerinden alınan yarasa guanoları analiz edilmiştir. Bu analiz 

sonucunda Azot, Sodyum, Potasyum, Fosfor, Kalsiyum, Klor, 

Magnezyum, Bakır, Demir, Çinko, Kadmiyum, Kurşun, organik 

madde, inorganik madde, kuru madde, ham kül ve pH değerleri her 

yörede farklı sonuçlar vermiştir. Örneğin azot oranı, Aydın’da %1.14 

iken Çorum’da %5.60, Adana’da %0.97, Kırklareli’de %1.40 olarak 

tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre yarasa guanosu içeriğinin, 

yarasanın yaşadığı bölgeye ve beslenme durumuna göre farklılık 

gösterdiğini bildirmişlerdir (Altıntaş ve ark., 2005; Karagöz, 2014).  
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Tablo 4. Yarasa gübresi uygulamalarının bazı bahçe bitkileri ürünleri üzerine 
etkileri. 

Ürün Vejetatif 

özellikler 

Verim 

özellikleri 
Yazar 

Karnabahar 

(Brassica 

oleraceae L. var. 

botrytis) 

Kök uzunluğu 

(+) 

Toplam verim 

(+) 

Şener ve Ulukapı, 

(2018) 

Mounirou ve ark., 

(2018) 

Patates 

(Solanum 

tuberosum L.) 

Bitki boyu 

Bitki çapı 

(+) 

- 
Grantina-Ievina ve 

Ievinsh, (2015) 

Kivi 

(Actinidia 

deliciosa) 

Meyve boyu 

Meyve eni 

Meyve ağırlığı 

(+) 

Ağaç başına 

verim 

Meyve kalitesi 

(+) 

Özyazıcı ve ark., 

(2010) 

Marul 

(Lactuca sativa) 

Bitki boyu 

Bitki çapı 

Gövde çapı 

Göbek çapı 

(+) 

Toplam verim 

(+) 
Can ve ark., (2019) 

Biber 

(Capsicum 

Annuum) 

Bitki yaş ağırlık 

Bitki Kuru 

Ağırlık 

Meyve boyu 

(+) 

Meyve verimi 

Meyve Kalitesi 

(+) 

Yalçın ve Saba, 

(2012) 

Domates 

(Solanum 

lycopersicum) 

Bitki yaş ağırlık 

Bitki Kuru 

Ağırlık 

(+) 

Meyve verimi 

Meyve kalitesi 

(+) 

Yalçın ve Saba, 

(2012) 

(+): İlgili özelliğe ait artış; (-): İlgili özelliğe ait düşüş; -: İlgili özelliğe ait veri yok. 
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Gray ve ark. (1997) ile Penhallegon (2003) yarasa guanosunun bitki 

büyümesi için gerekli olan ve toprak kalitesini iyileştirmeye yardımcı 

yüksek NPK içerdiğini bildirmiştirler. Tavuk gübresi, büyükbaş ve 

küçükbaş hayvan gübreleriyle kıyaslandığında, yarasa guanosunun N 

yönünden daha yüksek olduğunu ve organik karbonun düşük C/N oranı 

olduğu, Fosfor’un ise büyükbaş ve küçükbaş hayvan gübrelerinde 

olduğundan daha düşük olduğu tespit edilmiştir (Mathur ve ark., 1990). 

Yarasa guanosu uygulamaları bitki büyümesini hızlandırarak, kök 

çevresi ve bitki çapında artış sağlamaktadır (Sothearen ve ark., 2014). 

Yapılmış birçok araştırmada, bitki büyümesinde verimliliğini arttırmak 

amacıyla 20 g toprak için 0.1, 0.5 ve 1 g yarasa guanosunun yeterli 

olacağı öne sürülmüştür (Sridhar ve ark., 2006; Shetty ve ark., 2013). 

Ayrıca, yarasa guanosunun yeşil gübre, biyo-sıvı gübre gibi diğer 

organik gübrelerle uygun dozlarda karıştırılması, besin maddelerinin 

içeriğini artırabilir ve ürün yetiştiriciliğinde besin eksikliklerinin 

giderilmesinde etkili olabilmektedir (Sridhar ve ark., 2006). 

Kimyasal ve organik gübreler içerdikleri NPK sayesinde, bitkilere yeşil 

rengini verir, çiçek ve kök gelişimi sağlamakta olup sapların 

büyümesini teşvik etmektedir (Bokhtiar ve Sakurai, 2005; Chen, 2006). 

Kimyasal gübreler ve yarasa guanosu arasındaki en belirgin fark, 

mineral maddelerin bitkilere alınım hızı ve ihtivasıdır. Bitkiler, gerekli 

besinleri suda çözünmüş mineral tuzları olarak almaktadırlar (Barber, 

1963). Kimyasal gübrelerden elde edilen çözünmüş haldeki NPK 

maddelerini bitkiler doğrudan kullanabilmektedir. Fakat, yarasa 

guanosu gibi organik gübreler, bitkilerin kullanabilmesi için toprakta 
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mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılması ve mineralleştirilmesi 

gereken besinler içermektedir (Sun ve ark., 2004). Bu işlemler 

esnasında toprakta bulunan mineral maddeleri bağlayarak NPK 

bitkilerin ihtiyaç duydukları oranda almasını ve kullanmasını 

kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, guano bazlı gübrelerin kullanımı toprak 

yapısını ve nem tutma yeteneğini arttırırken, kimyasal gübrelerin 

kullanımı verimsiz bir yapıya sahip sert, zayıf yapılı ve asitli topraklara 

neden olmaktadır (Lal, 1989). 

Kimyasal gübrelerde genellikle Zn, Mg, Cu ve Ca gibi farklı metabolik 

olayları yöneten, toprak pH'sının stabilizasyonunu ve korunmasına 

yardımcı olan ikincil elementler ve mikro besinler bulunmamaktadır 

(Hänsch ve Mendel, 2009). Dahası, yarasa guanosunun gübre şeklinde 

kullanılmasının, bahçe bitkilerini ve ürünlerini kimyasal gübre 

kullanmaya kıyasla daha kaliteli ve daha dayanıklı hale getirdiği 

bildirilmektedir (Buliga, 2010). Ayrıca, yarasa guanosunun maliyeti 

kimyasal gübrelerden oldukça ucuz olup kimyasal gübreler gibi 

topraktan yağmur ve sulama ile kolayca göllere, yer altı sularına ve 

akarsulara sızabileceklerinden dolayı çevre kirliliğine neden olma 

potansiyelleri yoktur (Förstner ve Wittmann, 2012). Yarasa guanosu ve 

benzeri organik gübrelerde su kaynaklarına sızabilmektedir, ancak bu 

durum kimyasal gübreler kadar büyük ölçekte değildir ve organik 

olduklarından doğayı kimyasal gübreler gibi tahrip etmemektedirler 

(Hatibu, 2018). 
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Resim 3. Konya çevresinde yarasa guanosu eldesi ve uygulaması (Anonim 2016a; 
Arslan ve Baş, 2020). 
 

4. DENİZ YOSUNU 

Deniz yosunları birçok ülkede hem sıvı hem de katı olarak 

kullanılmaktadırlar. Katı halde toprağa karıştırılarak toprak yapısını 

düzenlemekte olup, verimliliğini korumaktadır. Sıvı halde yapraklara 

uygulanması durumunda bitkide verim ve kaliteyi arttırdığı yapılmış 

olan çalışmalar ile belirlenmiştir (Güner ve Aysel, 1996). Ayrıca deniz 

yosunu uygulaması bitkilerde kök gelişmesini kuvvetlendirerek, 

bitkilerin topraktan su ve besin maddesi alımını kolaylaştırmakta, 

klorofil oluşumunu artıraral bitkinin daha fazla protein, karbonhidrat 

vb. maddelerin sentezlenmesini, bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı 

direnç kazanmasını yani bitkilerde abiyotik strese dayanımını 

artırmaktadır (Şen, 2016). Bitkilerin ihtiyaç duyduğu makro ve mikro 

besin elementlerini bitki için yarayışlı hale dönüştürüp bitki tarafından 

söz konusu besin elementlerinin alımını arttırmaktadır. Meyve 

ağaçlarında çiçek ve meyve dökümünü azaltmakta olup, yan 

dallanmayı ve meyve tutumunu teşvik etmektedir. Bahçe bitkilerinde 

%30’a kadar verim artışı ile ürünlerin hasat sonrası dayanımını da 
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artırmaktadır. Hastalıklara karşı direnç sağlar. Zirai ilaçların etkilerini 

%25 arttırır. Makro ve mikro besin elementlerinin topraktan dengeli 

olarak ve uzun süreli alınmasını sağlayarak verim artışı sağlar, kaliteyi 

artırır (Blunden ve ark., 1992). 

Morgan ve Tarjan (1980) yaptıkları bir çalışmada yosun ekstaktı 

uygulamasının domates bitkilerinde kök büyümesini teşvik ettiği ve ur 

nematodu zararının azalttığını bildirmişlerdir. Marullarda üzerinde 

yapılan bir çalışmada sıvı yosun ekstraktının etkisi incelenmiş çalışma 

sonucunda ürün miktarını ve yapraklardaki K, Ca, Mg miktarını 

arttırdığı bildirilmiştir (Grouch ve ark., 1990). Deniz yosunlarının 

püskürtülerek uygulanması elma, portakal, domates ve hıyarda hasat 

süresince oluşacak bozulmaları engellediği bildirilmiştir (Blunden, 

1991). 
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Tablo 5. Deniz yosunu gübresi uygulamalarının bazı bahçe bitkileri ürünleri üzerine 
etkileri. 

Ürün Vejetatif 

özellikler 

Verim 

özellikleri 
Yazar 

Hıyar 

(Cucumis sativus) 

Kök büyümesi 

Toplam kuru 

madde 

(+) 

Toplam verim 

(+) 
Verkleij, (1992) 

Lahana  

(Brassica 

oleracea) 

Kök büyümesi 

Sürgün büyümesi 

(+) 

Bitki verimi 

(+) 
Verkleij, (1992) 

Mandarin  

(Citrus reticulata) 

Bitki boyu 

Gövde Boyu 

(+) 

Ağaç başına 

verim 

Meyve tutumu 

(+) 

Şimşek, (1995) 

Elma  

(Malus 

domestica) 

Bitki boyu 

Bitki çapı 

(+) 

Ağaç başına 

verim 

Meyve tutumu 

(+) 

Kumbul, (2000) 

Asma  

(Vitis vinifera) 

Sürgün Boyu 

(+) 

Meyve verimi 

Meyve tutumu 

(+) 

Kumbul, (2000) 

Domates 

(Solanum 

lycopersicum) 

Bitki boyu 

Bitki çapı 

(+) 

Meyve verimi 

Meyve kalitesi 

(+) 

Şen, (2016) 

(+): İlgili özelliğe ait artış; (-): İlgili özelliğe ait düşüş; -: İlgili özelliğe ait veri yok. 
 

Hasat öncesi şeftalilere uygulanan deniz yosunu özü hasat sonrası 

dayanımını artırdığı, hasat sonrası muz ve mango meyvelerine daldırma 

yöntemiyle deniz yosunu uygulamasının ise olgunlaştırmayı artırdığı 

tespit edilmiştir. Hıyarlara uygulanan defa deniz yosunu özü sonucu 
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kök büyümesinin teşvik ettiği, bitkinin toplam kuru ağırlığının %50 

oranında arttığı, ayrıca bitkinin topraktan daha fazla besin elementi 

aldığı belirlenmiştir. Lahanalarda ise benzer şekilde topraktan veya 

yapraktan deniz yosunu uygulamaları kök ve sürgün büyümesini arttığı 

tespit edilmiştir (Verkleij, 1992). Başka bir çalışmada ise ıspanak 

bitkisine sprey şeklinde uygulanan deniz yosunu taze ağırlık miktarını 

arttığı belirlenmiştir (Gassan ve ark., 1992). Domates ve hıyar 

bitkilerine kökten ve yapraktan uygulanan deniz yosunu klorofil 

miktarını arttırdığı bildirilmiştir (Whapham ve ark., 1993). 

Mandarinlere uygulanan deniz yosunu vegetatif gelişmeyi teşvik 

ettiğini bildirmiştir (Şimşek, 1995). 
 

 

Resim 4. Fırtına tarafından sahilde biriktirilmiş karışık deniz yosunu yığınları ve 

uygulama yapılan bir arazi (Anonim, 2008a; 2020b). 

 

5. TAVUK GÜBRESİ 

Tavuk gübresi, organik bir gübre olduğundan dolayı hem bitkiler için 

zengin bir besin kaynağı hem de toprağın fiziksel özelliklerini 

iyileştirmesi yönüyle organik gübreler içerisinde önemli bir yer 

edinmektedir. (İnal ve ark., 1996). Bir ton taze tavuk gübresinde 

yaklaşık olarak 39.6 kg azot, 48.09 kg fosfor ve 21.69 kg potasyum 
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içeriğine sahip olması nedeniyle önemli düzeyde temel besin 

maddelerine sahip olduğunu göstermektedir (Taban ve ark., 2013).   

Gamliel ve ark. (1993)’nın yaptığı bir çalışmaya göre tavuk gübresi 

uygulamasının marulda verimi önemli derecede artırdığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Duyar (2007) ise yine marulda tavuk gübresi 

uygulamasının azot artışı meydana getirdiğini tespit etmiştir. Rynk 

(1992) diğer organik gübrelere kıyasla tavuk gübresinin toprak 

özellikleri üzerine iyileştirici etkisinin daha fazla olduğunu bildirmiştir. 

Tavuk gübresi ve solucan gübresi iyi bir organik gübre olmalarından 

yanında, iyi bir toprak ıslah maddesi ve ayrıca kültür bitkilerini 

hastalıklara karşı direncini artıran çevreci ve ekonomik materyallerdir 

(Bellitürk, 2016). Kaplan ve ark. (2006) yaptıkları çalışmada marul 

yetiştiriciliğinde kullanılan farklı organik gübre uygulamalarının 

toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine etkilerini 

araştırmışlardır, çalışma sonucunda sıvı tavuk gübresi, katı tavuk 

gübresi ve sıvı tavuk gübresinin kan unu ile kombinasyonları diğer 

gübrelere kıyasla en iyi sonuçları veren organik gübre uygulamaları 

olduğunu tespit etmişlerdir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

232 TARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR; SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE 
BİYOÇEŞİTLİLİK 

Tablo 6. Tavuk gübresi uygulamalarının bazı bahçe bitkileri ürünleri üzerine 
etkileri. 

Ürün Vejetatif 

özellikler 

Verim 

özellikleri 
Yazar 

Marul 

(Lactuca sativa) 

Bitki boyu 

Bitki çapı 

Gövde çapı 

(+) 

Toplam verim 

(+) 

Masarirambi ve ark., 

(2010) 

Kabak  

(cucurbita pepo) 

Meyve ağırlığı 

Meyve Boyu 

(+) 

Meyve sayısı 

Toplam verim 

(+) 

Tavalı ve ark., 

(2014) 

Biber 

(Capsicum 

Annuum) 

Bitki boyu 

(+) 

Meyve sayısı 

Toplam verim 

(+) 

Maynard, (1991) 

Patlıcan  
(Solanum 

Melongena) 

Bitki boyu 

(+) 

Meyve sayısı 

Toplam verim 

(+) 

Maynard, (1991) 

Asma  

(Vitis vinifera) 

Tane büyüklüğü 

Salkım sayısı  

(+) 

Toplam verim 

Salkım ağırlığı 

(+) 

Bhangoo ve ark., 

(1988) 

Domates 

(Solanum 

lycopersicum) 

Bitki boyu 

Meyve Çapı 

(+) 

Meyve verimi 

Meyve kalitesi 

(+) 

Sönmez ve ark., 

(2019) 

(+): İlgili özelliğe ait artış; (-): İlgili özelliğe ait düşüş; -: İlgili özelliğe ait veri yok. 
 

Ogbadu ve ark. (1989) tavuk gübresi uygulamasının patlıcanda toplam 

protein içeriğini, ham lif ve titre edilebilir asitlik miktarını önemli 

ölçüde artırdığını, ayrıca hemiselüloz içeriğinde düşüş olduğunu 

belirlemişlerdir. Moreira ve ark. (2014) tavuk gübresi, organik 

kompost, koyun gübresi, sığır gübresi ve teker fasulye organik 
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uygulamaların marul bitkisinin verim ve gelişimine olan etkisini 

incelemişlerdir en iyi sonucun tavuk gübresi uygulamasından elde 

edildiğini belirtmişlerdir. Masarirambi ve ark. (2010) çeşitli 

miktarlarda tavuk gübresinin marulda verim, kalite ve gelişme üzerine 

etkilerini incelemişlerdir, tavuk gübresinin 20, 40 ve 60 ton/ha dozları 

uygulanmış ve en iyi verimin 60 ton/ha uygulamasından elde edildiği 

belirlenmiştir. Domateste yetiştiriciliğinde uygulanan tavuk gübresi 

uygulamaları meyve veriminde artış sağladığı yapılan çalışmalarla 

belirlenmiştir (Güler, 2004; Mehdizadeh, 2013). Ceyhan ve ark. (2000) 

farklı organik gübrelerin domates yetiştiriciğinde verime etkisini 

incelemişlerdir çalışma sonucunda en yüksek verimi 6.3 ton/da ile 

dekara 5 ton uygulanan tavuk gübresinden elde ettiklerini 

bildirmişlerdir. Sönmez ve ark. (2019) yaptıkları çalışmada dekara 600 

kg tavuk gübresinin meyve verimi ve ekonomik açısından önerilen doz 

olarak belirlemişlerdir. 

 

Resim 5. Tavuk gübresi üretimi yapılan bir tesis ve uygulaması (Anonim, 2010; 
2020c) 
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6. ORGANOMİNERAL GÜBRE 

Bitkilere besin elementi sağlama potansiyelinin yüksek ve toprak 

özelliklerinin düzenlenmesindeki rolünden dolayı, kimyasal gübrelerin 

yerine en iyi alternatif olarak organomineral gübrelerin kullanımı 

olduğu savunulmaktadır (Kominko ve ark., 2016). Organomineral 

gübreler, gübre değeri taşıyan organik atıklara mineral takviyesi 

yapılarak oluşturulur, bu özelliği bakımından organik ve mineral 

gübrelerden farklılık göstermektedir. Organomineral gübreler, bir veya 

daha fazla organik gübrenin kompoze, tekli, ikincil ya da mikro bitki 

besin maddeli kimyasal gübreler ile birleşimi sonucu elde edilen katı ve 

sıvı ürünler olarak tanımlanmaktadır (Kacar, 2010). Yapılan bir 

çalışmada Öküzgözü ve Boğazkere üzüm çeşitlerine farklı gübre 

uygulamaları sonucu en iyi sürgün gelişiminin organomineral 

gübrelerin uygulandığı omçalarda tespit edildiği ve iyi bir taç gelişimi 

için organomineral gübrelerin kullanılması gerektiği ileri sürülmüştür 

(Özdemir, 2018).  
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Tablo 7.  Organomineral gübre uygulamalarının bazı bahçe bitkileri ürünleri üzerine 
etkileri. 

Ürün Vejetatif 

özellikler 

Verim 

özellikleri 
Yazar 

Zeytin  

(Olea europaea) 

Meyve boyu 

Meyve eni 

(+) 

Ağaç başına 

verim 

Ortalama verim 

(+) 

Pekcan ve ark. 

(2009) 

Elma  

(Malus 

domestica) 

Yaprak besin 

maddesi 

(+) 

Ağaç başına 

verim 

(+) 

Toprak, (2019) 

Bamya  

(Abelmoschus 

esculentus) 

Bitki boyu 

Yaprak sayısı 

(+) 

Meyve verimi 

(+) 

Olaniyi ve ark., 

(2010) 

Domates 

(Solanum 

lycopersicum) 

Bitki boyu 

Dal sayısı 

Yaprak alanı 

(+) 

Meyve verimi 

(+) 

Ayeni ve Ezeh, 

(2017) 

Asma  

(Vitis vinifera) 

Sürgün Uzunluğu 

(+) 

Toplam verim 

(+) 
Özdemir, (2018) 

(+): İlgili özelliğe ait artış; (-): İlgili özelliğe ait düşüş; -: İlgili özelliğe ait veri yok. 
 

Organomineral gübre, çiftlik gübresi ve kimyasal gübrelerin zeytin 

verim, kalite ve mineral beslenmesine olan etkileri incelendiğinde hem 

yıllık hem de ortalama verimlerde en yüksek verimin organomineral 

gübre uygulamalarından elde edildiği tespit edilmiştir (Pekcan ve ark., 

2009) Elmalar üzerine yapılan bir denemede organomineral gübrelerin 

N, P, K alınımına olumlu etkisi olduğu belirlenmiştir, ayrıca elma 

yetiştiriciliğinde 10 kg/ağaç organomineral uygulaması önerilmektedir 

(Toprak, 2019). 
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Resim 6. Organomineral gübre ve uygulama yapılan arazi (Deeks ve ark., 2013; 

Orijinal). 

 

7. ÇİFTLİK GÜBRESİ 

 

Bitkisel ve hayvansal atıkların toprakta parçalanması sonucu oluşan 

organik madde; toprağın verimliliği, fiziksel, biyolojik ve kimyasal 

özellikleri üzerine oldukça önemlidir. Toprakta bulunan organik madde 

içeriğini artırmak amacıyla kan tozu, tırnak tozu, yonca, boynuz, odun 

külü, balık unu, kemik unu, kaya fosfatı, at gübresi, tavuk gübresi, sığır 

gübresi ve koyun gübresi gibi organik maddeler kullanılır (Gül ve ark., 

2000). Çiftlik gübresinin etkisi kimyasal gübrelerin aksine çok 

yönlüdür. Çiftlik gübresi hem toprağa bitki için gerekli besin 

maddelerini sağlar hem de toprağın yapısını tarım için uygun şekle 

getirir (Kacar, 1994). 
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Tablo 8. Çiftlik gübresi uygulamalarının bazı bahçe bitkileri ürünleri üzerine 
etkileri. 

Ürün Vejetatif 

özellikler 

Verim 

özellikleri 
Yazar 

Lahana  

(Brassica 

oleracea) 

Bitki ağırlığı 

Baş çapı 

Baş yüksekliği 

Yaprak sayısı 

(+) 

Toplam verim 

(+) 

Bozokalfa ve ark., 

(2017) 

 

Elma  

(Malus 

domestica) 

Yaprak besin 

maddesi 

(+) 

Ağaç başına 

verim 

(+) 

Toprak, (2019) 

Börülce 

(Vigna 

unguiculata) 

Bakla uzunluğu 

Bakla eni 

(+) 

Taze verim 

Toplam tane 

verimi 

Bitkide tane 

verimi 

Baklada tane 

sayısı 

(+) 

Toy ve Ünlü, (2015) 

Domates 

(Solanum 

lycopersicum) 

Bitki boyu 

Meyve Çapı 

(+) 

Meyve verimi 

Meyve kalitesi 

(+) 

Raviv ve ark., (1998) 

Ispanak  

(Spinacia 

oleracea) 

Bitki boyu 

(+) 

Toplam verim 

(+) 
Beşirli ve ark. (2004) 

Asma  

(Vitis vinifera) 

Sürgün Uzunluğu 

(+) 

Toplam verim 

(+) 
Özdemir, (2018) 

(+): İlgili özelliğe ait artış; (-): İlgili özelliğe ait düşüş; -: İlgili özelliğe ait veri yok. 
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Yapılan bir çalışmada, domates yetiştiriciliğinde çiftlik gübresi 

uygulamasının verim ve kalite üzerine pozitif yönde etkisi olduğunu 

bildirilmiştir. Dahası yaprakta Ca, Fe, Mg, N, Cu, Mn ve Zn içeriğinde 

artış olduğunu tespit etmişlerdir (Ceylan ve ark., 2000). Lahana ve 

domates fidelerinin torf ve vermikulit karışımında yetiştiriciliğinin 

verim ve kalitelerinin, torf + vermikulit + çiftlik gübresi karışımında 

yetiştirilen fidelerden daha düşük oranda bulundukları bildirilmektedir 

(Raviv ve ark., 1998).  

Beşirli ve ark. (2004) ıspanak yetiştiriciliğinde organik ve inorganik 

gübrelemenin verim ve bitki kalitesi üzerine olan etkilerini 

incelemişlerdir. Organik gübre uygulanan parsellerde tavuk gübresinde 

1210 kg/da, sığır gübresinden 1194 kg/da ve koyun gübresinden 1070 

kg/da verim alınmış olup inorganik gübre uygulanan parselden ise 

organik gübrelere yakın 1285 kg/da verim alınmıştır. Oikeh ve Asiegbu 

(1993) domateste yetiştiriciliğinde yaptıkları çalışmalara göre yüksek 

oranda çiftlik gübresi uygulamalarının verimde düşüşe neden olduğunu 

bildirmişlerdir. Anonim (1996) ve Anonim (2008b), domates 

yetiştiriciliğinde çiftlik gübresi uygulamasında uygun doz dekara 4-5 

ton; Günay (2005), ise 3-5 ton arasında olması gerektiğini 

bildirmektedirler. 
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Resim 7. Çiftlik gübresi ve uygulama yapılan meyve ağaçları (Anonim, 2016b). 
 

8. YEŞİL GÜBRE 

Yeşil gübreleme, bitkilerin yeşil halde iken sürülüp toprak ile 

karıştırılması sonucu topraktaki organik maddenin artırmasıdır. Yeşil 

gübrelemede baklagil bitkileri baklagil olmayan diğer türlere göre daha 

fazla tercih edilmektedir (Atilla, 1999; Kacar ve Katkat, 2007). 

Baklagiller önemli miktarda toprağa azot bağlayarak topraktaki organik 

maddenin kullanılabilen miktarını artırmaktadır. Fakat baklagil 

olmayan bitkiler ise toprakta sadece organik madde miktarında artışa 

neden olur (Tejada ve ark., 2008).  
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Tablo 9. Yeşil gübre uygulamalarının bazı bahçe bitkileri ürünleri üzerine etkileri. 
Ürün Vejetatif 

özellikler 

Verim özellikleri Yazar 

Kavun  

(Cucumis melo) 

Bitki boyu 

(+) 

Toplam verim 

(+) 
Baker ve ark, (1998) 

Altıntop  
(Citrus paradisi) 

Meyve kabuk 

kalınlığı 

(-) 

Meyve ağırlığı 

(+) 

Eryılmaz ve ark., 

(2010) 

Domates 

(Solanum 

lycopersicum) 

Bitki boyu 

Meyve sayısı 

(+) 

Meyve verimi 

(+) 

Çalışkan ve ark., 

(2015) 

Börülce 

(Vigna 

unguiculata) 

Bakla uzunluğu 

Bakla eni 

(+) 

Taze verim 

Toplam tane 

verimi 

Bitkide tane 

verimi 

Baklada tane 

sayısı 

(+) 

Toy ve Ünlü, (2015) 

(+): İlgili özelliğe ait artış; (-): İlgili özelliğe ait düşüş; -: İlgili özelliğe ait veri yok. 

 

Frick (2006) yeşil gübrele sonrasında toprakta daha fazla azot ve karbon 

bulunduğunu, ayrıca topraktaki bakteri, fungus ve mayaları artırdığını 

bildirmektedir. Beşirli ve ark. (2001) yaptıkları bir çalışmada domatesin 

yetiştiriciliğinde ön bitki olarak yeşil gübre kullanımının bitki başına 

verimi %20 oranında artırdığını tespit etmişlerdir.  Domates ve ıspanak 

yetiştiriciliğinde yeşil gübreli ve yeşil gübresiz olmak üzere iki farklı 

ortamda, 6 çeşit gübre uygulaması yapılmıştır elde edilen verim ve 

maliyet değerleri 3 yıl üzerinden hesaplanmıştır. Domates yetiştiricili-

ğinde, yeşil gübreleme yapılan alanda tüm uygulamalarda brüt kar elde 
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edilmiştir. Ispanak yetişticiliğinde ise, 3 yıllık ortalamalarda pozitif brüt 

kar elde edilememiştir (Pezikoğlu ve Beşirli, 2006). 
 

Baker ve ark. (1998) kavunda organik gübre kullanımının diğer 

gübrelere kıyasla verimi daha fazla artırdığını bildirmektedirler. Beşirli 

ve ark. (2003) domates üzerine yürüttükleri bir çalışmada yeşil gübre 

uygulamasının domateste tüm kalite ve verim değerlerini olumlu yönde 

etkilediği bildirilirken; yeşil gübreleme yapılan alanda, yapılmayan 

alana kıyasla %49.54 oranında daha fazla verim verdiğini tespit 

etmişlerdir. 

 

 

Resim 8. Yeşil gübre ve toprağa yeşil bitkilerin karıştırılması (Anonim, 2020d, e). 
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9. GÜBRELERİN pH, ORGANİK MADDE, AZOT, FOSFOR VE 

POTASYUM İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

 

Şekil 1. Solucan gübresi, yarasa guanosu, deniz yosunu, tavuk gübresi, organomineral 
gübre ve çiftlik gübresinin ortalama pH içerikleri (Demirtaş ve ark.,2005; Demir ve 
ark. 2010; Hınıslı, 2014; Yağmur ve Okur, 2017). 
 

 

Şekil 2. Solucan gübresi, yarasa guanosu, deniz yosunu, tavuk gübresi, organomineral 
gübre ve çiftlik gübresinin ortalama organik madde içerikleri (Demirtaş ve ark.,2005; 
Demir ve ark. 2010; Hınıslı, 2014; Yağmur ve Okur, 2017). 
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Şekil 3. Solucan gübresi, yarasa guanosu, tavuk gübresi, organomineral gübre ve 
çiftlik gübresinin ortalama azot içerikleri (Demirtaş ve ark., 2005; Demir ve ark., 

2010; Hınıslı, 2014; Yağmur ve Okur, 2017). 
 

 

Şekil 4. Solucan gübresi, yarasa guanosu, tavuk gübresi, organomineral gübre ve 

çiftlik gübresinin ortalama fosfor içerikleri (Demirtaş ve ark., 2005; Demir ve ark., 

2010; Hınıslı, 2014; Yağmur ve Okur, 2017). 
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Şekil 5. Solucan gübresi, yarasa guanosu, tavuk gübresi, organomineral gübre ve 
çiftlik gübresinin ortalama potasyum içerikleri (Demirtaş ve ark., 2005; Demir ve ark., 

2010; Hınıslı, 2014; Yağmur ve Okur, 2017). 
 

 

10. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hızlı artan dünya nüfusu aynı zamanda, kişi başına düşen toprak 

kaynaklarının büyük ölçüde sınırlı olmasına neden olacaktır. Sınırlı kişi 

başına düşen toprak kaynakları ile birlikte doğal kaynakların hızlı 

bozulmalara karşı kırılgan, hassas ve öngörülen iklim değişikliğinde 

artışla bozulmaya daha çok yatkın hale gelmektedir. 

Yoğun nüfus artışı ile birlikte hızlı sanayileşme, toprağın işlenmesi ve 

topraktan beklentiler de hem artmış hem de farklılaşmıştır. Temel gıda 

eldesine ek olarak, gelişmiş toplumların alt yapı, şehirleşmede 

kullanılan ahşap ürünler, su, enerji, endüstriyel ve kentsel atıkların 

bertaraf edilmesi gibi oldukça fazla istekler söz konusudur. Bunların 
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yanı sıra, doğal kaynakların kirlenmesi, küresel ısınma ve iklim 

değişikliği, biyolojik çeşitliliğin kaybı, tarım alanlarının bozulması ve 

çölleşmesi gibi ele alınması gereken çok acil ve önemli çevresel konular 

mevcuttur.  

Toprağın temel fonksiyonlarından başlıcaları; toplumsal yapılar için 

barınmada temel, bitki yetiştirme ortamı ve sanayii için hammadde 

kaynağı şeklinde sıralanabilmektedir. Ancak son zamanlarda hızlı 

çevresel dengenin bozulmasından dolayı toprağın fonksiyonları; ulusal 

ve uluslararası ilişkilerde barışın temel stratejik bir varlık olmasından, 

atıkların yer altı suları ve çevreyi kirletmeyecek şekilde 

değerlendirilmesi, sadece karasal değil hem karasal hem de sucul 

ekosistemlerde dengenin korunması, doğal kaynaklardan olan yeraltı 

suyunu kirletici maddelerin filtrelemesi, hastalıklarla mücadelede 

kullanılabilecek kimyasalların çevre ile dost olmasına özen 

gösterilmesi, toprağa destek kimyasal ve fiziksel süreçlerin 

işlenmesinde gösterilecek hassasiyetlerin önemi sıralanabilmektedir. 

En önemli doğal kaynaklardan olan toprağın ve kalitesinin korunması 

gerekmektedir. Toprağın yüksek ve sürekli üretim potasiyelinde olması 

ve söz konusu bu potansiyelin korunması için çeşitli biyolojik, kimyasal 

ve fiziksel özelliklerin etkileşimlerinin dengede olmasına toprak 

kalitesi denilmektedir. Daha önceleri toprak kalitesi konvansiyonel 

olarak toprak verimliliğine odaklanmış ve buna eş değer olarak 

tutulmuş bir kavram idi. Toprak kalitesinin, ekosistem servislerini ve 

bitki verimliliğini destekleyen toprağın organik maddesi başta olmak 

üzere bir dizi toprak özelliği ve fonksiyonunu ifade ettiğini 
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belirtilmiştir. Toprak organik maddesi, çeşitli toprak fonksiyonlarının 

yerine getirilmesinde birinci derecede sorumlu olan bir özelliktir ve bu 

nedenle, toprak kalitesinin ve birçok ekosistem hizmetinin sunulma-

sının kilit bir bileşen konumundadır. Toprak kalitesi, çevre kalitesi, 

insan ve hayvan sağlığı ile gıda güvenliği ve kalitesinin niteliklerini 

kapsayacak şekilde daha geniş bir bağlamda değerlendirilmektedir.  

Bundan dolayı günümüzde insanlar, tarımın yalnızca yüksek verimli 

olmasını değil, aynı zamanda sürdürülebilir olmasının da gerektiğini 

anlamışlardır. Sürdürülebilir tarım bir tarımsal üretim sağlayabilecek 

geniş çapta uyarlanmış bir dizi yönetim ilkesi olarak önerilmektedir. 

Sürdürülebilir tarımda önemli olan sadece toprak işleme değil, bununla 

birlikte ürün münavebesi, toprak işlemenin azaltılması ve toprak 

yüzeyinde yeterli miktarda koruyucu örtü bulundurulması ile birlikte 

değerlendirilmelidir. Daha net bir ifade ile sürdürülebilir tarım; tarımsal 

üretim sistemlerinin ekonomik uygulanabilirliğini, çevreye olumsuz 

etkisi ve adaptasyonu ile ilgili sorunların ve kısıtlamaların üstesinden 

gelmeyi amaçlayan uzun vadeli bir hedef olarak tanımlanabilir. 

Sürdürülebilir tarımda asıl amacın verimlilik, karlılık, koruma, sağlık, 

güvenlik ve çevre konularından bir veya birkaçına vurgu yapılmıştır. 

Toprak kalitesi, bu sürdürülebilirlik kavramının pratiğe aktarılmış 

tanımıdır. Toprak kalitesini iyileştirmek veya korumak için en iyi yol, 

ürün rotasyonu, hasat atıklarının ve hayvan gübrelerinin geri 

dönüşümü, kimyasal gübre ve böcek ilaçlarının azaltılması ile örtücü 

bitkilerin ve yeşil gübre bitkilerinin daha fazla kullanılması gibi 

alternatif tarım uygulamalarıdır. Bunlar, toprağı erozyon ve besin 
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elementlerinin yıkanmasından korurken, toprağın verimlilik ve 

üretkenliği artıran organik maddesinin de korunmasına yardımcı 

olurlar. Bu nedenle, toprak kalitesi sürdürülebilir tarım konusunda çok 

önemli bir yere sahiptir ve çoğu araştırmacı toprak kalitesinin tarımsal 

sürdürülebilirliğin anahtarı olduğu konusunda fikir birliği içerisinde-

dirler. 

21 yüzyıla giren dünyamızda gelecek ile ilgili kaygılar daha yoğun bir 

şekilde yaşanmaya başlanmış olup, ileride bu kadar yoğun nüfusun 

beslenmesi için yeteri kadar ürün elde edilebilecek sorusu çok sık 

sorulmaya başlanmıştır. Temel gıda besin maddelerinden olan bahçe 

bitkileri yetiştiriciliğinde yoğun tarımsal üretim programlarının 

uygulanması gerekmektedir. Yoğun tarımsal üretim uygulamalarının 

yanında söz konusu bu üretimin sürdürülmesi de büyük önem arz 

etmektedir. Bunun sonucunda da doğaya zarar vermeden bahçe 

ürünlerinin arttırılması ve sürekliliğinin devam ettirilmesi sorunu ile 

karşı karşıya kalmaktayız. Bunu sağlayabilmek için erozyonu, toprağın 

tuzlulaşmasını, su kaynaklarının kirlenmesini ve diğer zararları en aza 

indirgeyen sürdürülebilir tarım tekniklerinin geliştirilmesinin gerekli 

olduğudur. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler besin 

üretimini arttırmanın yollarını ararken, tarımda kullanılan doğal 

kaynakları da güvence altına alacak yeni yöntemler geliştirme 

zorunluluğuyla karşı karşıyadırlar. Özellikle, uygulanan yanlış ilaç ve 

kimyasal gübrelemeler ile yetiştirme teknikleri tarımsal alanlarında geri 

getirilemeyecek mikroorganizma kayıplarına neden olmaktadır. 

Kuşaklardır süren tarımsal mücadele ilaçlarının ve kimyasal gübrelerin 
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da kontrol altına alınmadığı gözlenmektedir. Bu uygulama, insan 

sağlığında yarattığı tehlike, diğer türleri tehdit etmesi ve tarımsal 

mücadele ilacına direncin artması nedeniyle kontrol altına alınması 

gereklidir. Dünyada ve ülkemizde sürdürülebilir yaşamın bir gereği 

olarak önlemler alınmadığı takdirde ileride aç insanların sayısı artacak, 

hatta felaket boyutuna ulaşacaktır. Bu sorunlarla karşı karşıya olan 

dünyamızda üretim için doğal kaynaklar açısından tehlike 

oluşturmayan organik tarım sistemi insan, çevre ve ekonomik olarak 

sürdürülebilir tarımsal üretimi gerçekleştiren bir yaklaşımdır. Doğal 

kaynakların korunmasını, geliştirilmesini, çevrenin korunmasını ve 

gıda kalite ve sağlık koşullarına uygunluğu amaçlayan organik girdi, 

sürdürülebilir bir tarım için uygun bir yöntem olarak görülmektedir. 

Gelişmiş batılı ülkelerde, gelişen çevre bilinciyle birlikte son yıllarda 

araştırma ve uygulama çalışmaları yoğunlaşmıştır. Söz konusu 

araştırma ve uygulama çalışmaları daha çok organik gübreler üzerinde 

yoğunlaştığı görülmektedir. Bahsi geçen organik gübrelerin bitki verim 

ve ürün kalitesine geliştirici özelliklerine ek olarak toprak ve yer altı su 

kaynaklarına da etkisinin ortaya çıkarılacağı yeni ve yoğun 

araştırmaların yapılması gerektiği inancındayız. Ayrıca gelecekte de 

özellikle hükümet politikalarının bu geçişi hızlandıracağı gibi 

tüketicilerin daha doğal koşullarda yetişmiş ürünleri talep edeceği de 

konunun gelişmesine katkıda bulunacağı gerekliliği ve inancındayız. 
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1. GİRİŞ 

 

Tuzluluk, kurak ve yarı kurak bölgelerde strese bağlı olarak bitki 

gelişimini ve ürün verimini etkileyen ciddi çevresel sorunların başında 

gelmekte ve tarımsal üretimi sınırlayıcı bir faktör olarak sayılmaktadır. 

Bu bölgelerde tuzluluk yağışın yetersiz ve dağılımının dengesiz olması 

nedeniyle doğal olarak bulunmaktadır. Önemli olan bu tür tuzluluk 

sorunu olan yerlerde aşırı ve bilinçsiz sulama ile tuzluluğun artmasını 

önlemektir.  

Sulamalarda ortaya çıkan sorunların başında, yanlış sulama ve kötü 

drenaj koşullarında fazla su uygulanması halinde topraklarda görülen 

tuz birikimi gelmektedir. Kalitesi iyi olmayan suların tarımda 

kullanımı, zamanla tarım alanlarındaki toprakların üretim dışı 

kalmasına sebep olabilmektedir. Bu sorun, su ve yağışın az olduğu 

kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde daha da önemli olmaktadır. 

Kurak ve yarı kurak bölgelerde sulama yapılan alanlarda tuzluluğun 

potansiyel etkisi sadece bitki ve kök gelişimini sınırlayarak ürün 

verimini azaltmakla kalmayıp toprakların bozulmasına neden olmakta 

ve yer altı sularına karışarak bu suların kalitelerini de etkilemektedir 

(Feng ve ark., 2003). Bu nedenle, suyun etkin ve doğru kullanılması 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu gereklilik, günümüzde ve gelecekte 

iyi kaliteli suyun azalacağı ve mevcut var olan suların insan ihtiyaçları 

ve sanayi için kullanılacağı düşünülürse gelecekte tuzlu ve düşük 

kaliteli suların sulamada kullanılması zorunlu hale gelecektir (Erözel ve 

Ağar, 1992). Bunla birlikte son yıllarda sulamada kullanılabilir kalitede 

su eksikliği ortaya çıktığından, düşük kaliteli tuzlu sular, atık sular ve 
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hatta drenaj suları sulamada kullanılmaya başlanmıştır. Bunun bir 

sonucu olarak, toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri bozulmakta ve 

ürün verimi azalmaktadır. 

Toprakların fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesi hem yetiştiricilik hem 

de toprak yönetimi açısından oldukça önemlidir. Toprakların 

iyileştirilmesi, uygun bir bitki büyüme ortamının oluşmasına ve 

erozyon zararlarının önemli ölçüde azalmasına katkı sağlamaktadır. 

(Özdemir ve ark., 2014). Sorunlu topraklarda toprak özelliklerini 

iyileştirmek ve su tutma kapasitesini arttırmak için toprak düzenleyi-

cilerin kullanılması önerilmektedir. Ayrıca, sulama uygulamaları ve 

erozyon ile toprak (sediment) taşınımını önlemek ve toprakların arazide 

tutulmasını sağlamak için birçok organik polimerler kullanılmaktadır. 

Toprakların fizikokimyasal özelliklerini iyileştirmek ve ürün kalitesini 

artırmak amacıyla kullanılan organik polimerlerin en yaygın olanı 

Poliakrilamid (PAM)’dir. PAM toprağa uygun dozlarda 

uygulandığında toprak ve ürün özelliklerini olumlu yönde değiştirdiği 

ve toprakların su tutma kapasitesini artırdığı yapılan birçok çalışma ile 

bildirilmiştir (Yakupoğlu ve ark., 2010, Xindong ve ark., 2011, Awad 

ve ark., 2013, Lee ve ark., 2015). Toprak özelliklerinin iyileştirilmesi 

ile birlikte bitkilerin büyümesi için gerekli olan optimum toprak 

koşulları sağlandığında, bitki ihtiyacı olan besinleri sağlıklı bir şekilde 

alabilecektir. Bitkinin gereksinim duyduğu besin elementlerinin 

bitkinin yararlanabileceği formda gelişme dönemi boyunca yetişme 

ortamında bulunması bitki için hayati önem taşımaktadır.   
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Bu çalışma, toprak özelliklerinde ve bitki gelişiminde etkisi olan PAM 

uygulamalarının ve farklı sulama suyu tuzluluk düzeylerinin şeker 

mısırı bitkisinin Azot (N), Fosfor (P) ve Potasyum (K) alımı üzerine 

etkilerini incelemek amacıyla yürütülmüştür. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 

2.1.1. Toprak Materyali 

 

Denemede kullanılan topraklar Bingöl ovasında bulunan nadasa 

bırakılmış bir tarım arazisinden alınmıştır. Bu toprağa ait genel 

özellikler Çizelge 1’de verilmiştir. Laboratuvar ortamına taşınan 

topraklar, kurutma, öğütme ve eleme işlemlerinden sonra deneme ve 

analiz için hazır hale getirilmiştir. 

Çizelge 1. Denemede kullanılan topraklara ait genel özellikler 

HA: Hacim ağırlığı, TK: Tarla kapasitesi, SN: Solma noktası, OM: Organik madde, EC: Elektriksel 
iletkenlik, N: Toplam azot, P: Fosfor, K: Potasyum  

Özellikler ToprakTipi Değer 

Fiziksel Özellikler 

Kil (%) 32.7 

Silt (%) 24.8 

Kum (%) 42.5 

Bünye Killi tın 

           HA (gr.cm-3) 1.35 

TK (%) 30.5 

SN (%) 15.5 

Kimyasal Özellikler 

pH 7.1 

OM (%) 2.35 

Kireç (%) 0.15 

EC (μS/cm) 396.95 

N (%) 0.24 

P (mg.kg-1) 5.38 

K (mg.kg-1) 
133.575 
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2.1.2. Bitki Materyali 
 

 

Denemede bitki materyali olarak tuza orta duyarlı şeker mısır (Zea 

mays saccharata Sturt) kullanılmıştır. Şeker mısırı son yıllarda kurak 

ve yarı kurak birçok bölgede adaptasyon çalışması yapılan ve 

araştırmacılar tarafından önerilen bir bitkidir. Özellikle Güneydoğu 

Anadolu bölgesinde birçok saha çalışmasında araştırmaya konu 

olduğundan bu çalışmada materyal olarak kullanılmıştır (Öktem ve 

Öktem, 2006, Albayrak, 2015). 

2.1.3. Toprak iyileştirici polimer 

 

Çalışmada toprak iyileştirici olarak poliakrilamid (PAM) polimer 

kullanılmıştır. PAM ağırlığının 400-500 katı kadar yüksek su tutma 

kapasitesi özelliğine sahip bir maddedir.  PAM topraklara P0: 0 mg.kg-

1 (kontrol), P1:1 mg.kg-1, P2: 2 mg.kg-1, P4: 4 mg.kg-1 olacak şekilde 

uygulanmıştır. Satın alma yoluyla temin edilen bu materyallere ait 

genel özellikler Çizelge 2’de verilmiştir.  

Çizelge 2. Polyacrylamide ait tanımlayıcı bazı özellikler  

 

 

 

 

Özellikler PAM 

Molekül Formülü  CH₂CHCONH₂ 

Hidroliz Derecesi > %98.0 

Molekül Ağırlığı 10000  mg mol-1 

Hacim Ağırlığı 0,5 gr.cm-3 
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2.1.4. Gübre Materyali 
 

Denemede azot, fosfor ve potasyum gübresi olarak, NPK (15.15.15) 

kimyevi kompoze gübre kullanılmıştır. 

2.1.5. Tuzlu Su 

 

Sulamada kullanılan sular Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 

laboratuvarında şebeke suyu kullanılarak hazırlanmıştır. Her sulama 

öncesinde W0: kontrol (şebeke suyu) 0.05 dS.cm-1, W1: 1 dS.cm-1, W2: 

2 dS.cm-1 ve W4: 4 dS.cm-1 konsantrasyonlarında sular hazırlanmıştır. 

Tuzlu su hazırlamak için kaya tuzu kullanılmıştır (NaCl. >% 95). 

Konsantrasyon oranları kurak ve yarı kurak bölgelerde daha önce 

yapılan çalışmalarda elde edilen su kalite sınıfları göz önünde 

bulundurularak ayarlanmıştır (Demir ve Doğan Demir, 2019).  

 

2.2. Metod 

2.2.1. Denemenin Kurulması ve Yürütülmesi  
 

Bu çalışma Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki 

Besleme Laboratuvarı Bitki Besleme Ünitesi bitki yetiştirme kabininde 

yürütülmüştür. Deneme 4 farklı tuz konsantrasyonu x 4 farklı toprak 

polimer dozu karışımı tesadüf parselleri deneme deseninde faktöriyel 

düzene göre üç tekerrürlü ve her tekerrürde 1 adet saksı/bitki olacak 

şekilde kurulmuş ve yürütülmüştür (Şekil 1.).  
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Şekil 1. Gübreleme öncesi denemeden bir görünüm 

 

Denemede 7 ± 0.5 litre hacimli plastik saksılar kullanılmıştır. Her bir 

saksı için hazırlanmış olan 5 kg toprak-polimer karışımı saksılara 

eklenmiştir. Denemede yer alan her bir saksı tarla kapasitesine kadar 

sulandıktan ve 24 saat dinlendirildikten sonra ekime hazır hale 

getirilmiştir. Ekimden önce toprağa herhangi bir gübre uygulaması 

yapılmamıştır. Ekime hazırlanmış olan şeker mısırı tohumları her bir 

saksıya en az 5 adet gelecek şekilde saksılara ekilmiştir. Saksılar 

düzenli aralıklarla çıkışlar tamamlanana kadar şebeke suyu ile 

sulanmıştır. Bütün saksılarda çıkışlar tamamlandıktan sonra her bir 

saksıda 3 adet bitki kalacak şekilde seyreltme yapılmıştır. Bu işlemden 

sonra tuzlu su uygulamalarına geçilmiştir. Sulamalarda, her bir saksı 

günlük düzenli şekilde tartılmış ve saksılardaki ağırlık azalmasına bağlı 

olarak saksıdaki harcın su tutma kapasitesinin %30’u tüketildiğinde 
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konulara göre hazırlanan sular ile sulanarak tarla kapasitesi düzeyine 

çıkarılmıştır. 

Çalışma ortamında deneme süresince kaydedilen ortalama hava 

sıcaklığı 25 ± 2 °C ve ortam nemi % 65 ± 5 olarak kaydedilmiştir. Bitki 

çıkışlarından 45 gün sonra her bitkide 4-6 yaprak çıkışının meydana 

geldiği dönemde, her saksıya 40 kg.da-1 (0.8 gr /saksı) dozunda sulama 

suyunda çözünmüş NPK (15.15.15) kompoze gübre uygulanmıştır. 

Bitki kök etki alanına çözünmüş halde uygulanan gübre çözeltisi kısa 

süre içinde çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru hareket ederek 

bitki kök içerisine girer ve hücreler aracılığıyla üst bölgelere taşınır 

(Kaçar ve Katkat, 2018). Bundan dolayı gübre uygulamasından 7 gün 

sonra besin elementlerinin bitki içine taşındığı öngörülerek bitki 

yaprakları analiz edilmek üzere hasat edilmiştir. 

2.2.2. Toprak ve Bitki Analizleri  

 

Toprakların kum, silt ve kil fraksiyonlarının oransal dağılımı 

Bouyoucus hidrometre yöntemi ile belirlenmiştir (Demiralay, 1993). 

Analizler Bouyoucus hidrometre düzeneği kullanılarak yapılmıştır. 

Hacim ağırlığı, gravimetrik yönteme göre belirli bir hacimdeki 

silindirin içindeki bozulmamış toprak örneğinin fırın kurusu ağırlığının 

silindirle hacmine oranlamasıyla hesaplanmıştır (Demiralay, 1993). 

Basınçlı Membran aletiyle toprak örneklerinin 1/3 atm’de içerdiği nem 

miktarıyla toprağın tarla kapasitesi, bozulmuş toprak örneklerinin 15 

atm’de içerdiği nem miktarıyla devamlı solma noktası belirlenmiştir 

(Demiralay, 1993). pH, doygun hale getirilen toprağın hidrojen iyonu 

aktivitesinin pH metre ile ölçülmesi ile belirlenmiştir (Horneck ve ark., 
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1989). Elektriksel iletkenlik için doygun hale getirilen toprağın EC 

metre ile ölçülmesiyle belirlenmiştir (Jackson, 1962). Kireç, scheibler 

kalsimetresinde toprağın seyreltik hidroklorik asitle reaksiyona tabi 

tutulması ile karbonatlardan çıkan CO2 gazının hacminin ölçülmesi ve 

ölçülen değerlerin hesaplanması ile belirlenmiştir (Allison, 1965). 

Organik madde, toprağı potasyum dikromat ve sülfürik asit ile 

tepkimeye sokarak toprak içerisindeki organik karbonun potasyum 

dikromat ile oksitlenmesini sağlamak ve oksitlenme için kullanılan 

miktardan arta kalan potasyum dikromatı standart demir sülfat ile titre 

etmek suretiyle toprakta bulunan organik karbonu saptayarak organik 

madde miktarı belirlenmiştir (Walkley ve Black, 1934). Toplam azot, 

Kjeldahl yöntemiyle toprak ve bitki örneğindeki azotun sülfürik asitle 

yakılarak amonyuma (NH4
+) dönüştürülmesi, bu amonyumun alkali bir 

ortamda damıtılması neticesinde açığa çıkarılan amonyağın borik asitte 

toplanması ve uygun bir indikatör kullanılarak sülfürik asit ile titre 

edilmesi sonucu toprakta bulunan azot miktarı tespit edilmiştir (Kaçar 

ve İnal, 2010). Yarayışlı fosfor, toprağın 0.5 N sodyum bikarbonat 

çözeltisi ile ekstrakte edilerek hazırlanan numune çözeltisinin 

absorbansının spektrofotometrede okunması ve okunan değerin aynı 

şartlarda hazırlanmış standart çözeltilerin okuma değerleriyle 

kıyaslanması ile belirlenmiştir (Olsen, 1954). Bitki örneklerindeki 

fosfor içeriği ise yaş yakma yöntemine göre belirlenmiştir Yarayışlı 

potasyum toprakların 1 N amonyum asetat çözeltisiyle ekstrakte 

edilerek çözeltiye geçen potasyumun alev fotometrede okunması ile 

belirlenmiştir (Black, 1965). Bitki örneklerindeki potasyum içeriği ise 

yaş yakma yöntemine göre belirlenmiştir (Kaçar ve İnal, 2010).  
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2.2.3. İstatiksel Analizler 

 

Araştırma alanından alınan bitki örneklerinin varyans analiz sonuçları 

JMP 15.0 paket programından yararlanılarak yapılmış ve önemli 

ortalamaların sıralanmasında ise Tukey çoklu karşılaştırma testi ile 

istatistiksel olarak analiz edilmiştir (Sall ve ark., 2017). 

 

3. BULGULAR 

 

Laboratuvar ortamında sulama suyu olarak farklı düzeylerde tuzlu su 

ve topraklarda toprak iyileştirici PAM uygulanarak saksı içerisinde 

yetiştirilen tatlı mısırda elde edilen N, P, K değerleri ve varyans analiz 

sonuçları Çizelge 3, 4 ve 5’te verilmiştir.  

Mısır bitkisinde Toplam Azot (N) değerleri incelendiğinde 

uygulamalarda gruplar arasında istatistiksel açıdan farklılıklar önemli 

bulunmuştur. En fazla N değeri tuzlu ve PAM içermeyen W0P0 

(kontrol) ve W0P1 uygulamasında belirlenmiştir. En az N değeri ise 

W4P4 ve W4P2 uygulamasında belirlenmiştir Ayrıca tuzlu su ve PAM 

uygulamalarının ortalamaları arasındaki farklar da istatistiksel açıdan 

önemli bulunmuştur Tuzluluk düzeyinde en fazla N değeri W0 

uygulamasında belirlenirken en az değer ise W4 uygulamasında 

saptanmıştır. PAM uygulamasında ise en fazla P1 uygulamasını, P0 

uygulaması takip etmektedir (Çizelge 3). Sulama suyunda tuzluluk 

seviyesi ve topraktaki PAM miktarı arttıkça bitkide N alımının azaldığı 

söylenebilir. Bu tuzlu suyun bir etkisi olarak açıklanabilir. Birçok 

çalışmada PAM tek başına uygulandığında mısır bitkisinde besin 

elementi alımını arttırdığı bildirilmektedir (El-Hayd ve ark., 1981; 
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Azzam, 1983). Ancak bu çalışmada PAM ve tuz konsantrasyonu 

arttıkça bitkinin N içeriği azalmıştır.  

Çizelge 3. Mısır bitkisinde N değerleri (%) ve varyans analiz sonuçları 

Uygulamalar P0 P1 P2 P4 Ortalama 

W0 6.92a* 6.89a 6.68ab 6.12bcd 6.65A** 

W1 6.38abc 6.47abc 5.94cd 5.95cd 6.18B 

W2 5.62de 5.60de 5.67de 5.62de 5.63C 

W4 5.26ef 5.30ef 5.01f 4.80f 5.09D 

Ortalama 6.04A 6.06A** 5.82B  5.62C  

Varyans 

kaynakları 

SD Kareler 

toplamı 

F P 

Tuzlu Su 3 16.52137292 149.13 <.0001 

PAM 3 1.57178958      14.19 <.0001 

Tuzlu su *PAM 9 0.86753542      2.61 0.0220 

Hata 32 1.18173333        

Genel 47 20.14243125   

W0: 0.05 dS/cm W1: 1 dS/cm; W2; 2 dS/cm; W4: 4 dS/cm; P0: 0 mg/kg (kontrol); P1: 1 mg/kg; P2: 2 

mg/kg; P4: 4mg/kg * : P<0.05; ** : P<0.01 
 

Mısır bitkisinde yarayışlı Fosfor (P) değerleri incelendiğinde PAM 

uygulamaları arasında istatistiksel olarak fark olmadığı gözlenmiştir. 

(Çizelge 4). Ancak, tuzluluk düzeylerinin ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.01). En fazla P değeri 

tuzlu su içermeyen W0 uygulamasında elde edilmiştir. Bitkide en az P 

alımı ise W4 uygulanmasında belirlenmiştir.  
 

Mısır bitkisinin Potasyum (K) alımı incelendiğinde PAM uygulamaları 

arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark bulunmamıştır. Belirli bir 

tuzluluk seviyesi ve PAM uygulamasından sonra bitkide potasyum 
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alımının azaldığı söylenebilir. Suyun tuz konsantrasyonu arttıkça 

bitkinin K alımında herhangi bir değişikliğin azaldığı saptanmıştır.  
 

Çizelge 4. Mısır bitkisinde toplam P değerleri (ppm) ve varyans analiz sonuçları 
Uygulamalar P0 P1 P2 P4 Ortalama 

W0 128.13 128.00 115.80 117.72 122.41A** 

W1 137.33 122.33 101.66 99.00 115.08AB 

W2 93.00 103.00 104.66 114.33 103.75BC 

W4 91.00 97.73 99.34 96.38 96.11C 

Ortalama 112.36 112.76 105.36 106.86  

Varyans 

kaynakları 

SD Kareler 

toplamı 

F  P  

Tuzlu Su 3 4920.818190 7.07 0.0009  

PAM 3 513.748856 0.74     0.5369  

Tuzlu su *PAM 9 3638.809735 1.74 0.1194  

Hata 32 7421.23927 

Genel 47 16494.61605    

W0: 0.05 dS/cm (kontrol); W1: 1 dS/cm; W2; 2 dS/cm; W4: 4 dS/cm; P0: 0 mg/kg (kontrol); 

P1: 1 mg/kg; P2: 2 mg/kg; P4: 4mg/kg  ** : P<0.01 
 

Tuzluluk düzeylerinin ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde 

istatistiksel olarak farkların önemli olduğu görülmüştür. En fazla K 

değeri W1 uygulamasında belirlenirken, diğer uygulamalar aynı grupta 

yer almıştır (Çizelge 5). Benzer bir çalışmada Botella ve ark. (1997) 

tuzluluk düzeyinin bitkide kök gelişimini etkileyerek K alımını 

azaltarak bitki de K noksanlığına sebep olduğunu rapor etmiştir. Ancak 

çalışmamızda tuz konsantrasyonu ile K alımı arasında doğrusal bir 

ilişki saptanmamıştır. 
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Çizelge 5. Mısır bitkisinde toplam K değerleri (ppm) ve varyans analiz 
sonuçları  

Uygulamalar P0 P1 P2 P4 Ortalama 

W0 8253.3 7516.6 8136.6 6916.6 7705.8B 

W1 8591.6 9216.6 8250.0 8748.3 8701.7A** 

W2 6361.6 7580.6 7743.3 8200.0 7471.4B 

W4 6743.3 7375.0 7321.3 65254.0 6923.4B 

Ortalama 7487.5 7922.3 7862.8 7529.8  

Varyans 

kaynakları 
SD Kareler 

toplamı 
F  P  

Tuzlu Su 3 19904409.50 11.58 <.0001  

PAM 3 1800596.50 1.05 0.3849  

Tuzlu su *PAM 9 11154945.67 2.16     0.0526  

Hata 32 18333576.00 

Genel 47 51193527.67    

W0: 0.05 dS/cm (kontrol); W1: 1 dS/cm; W2; 2 dS/cm; W4: 4 dS/cm; P0: 0 mg/kg (kontrol); 

P1: 1 mg/kg; P2: 2 mg/kg; P4: 4mg/kg   ** : P<0.01  

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Toprak düzenleyicisi olarak kullanılan PAM ile ilgili yapılan çalışmalar 

genellikle toprak fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesi ile sınırlıdır. 

Polimerlerin toprak besin elementi elverişliliği üzerine yapılan 

çalışmalar yok denecek kadar azdır (Davran Çağlar, 2020). Bu 

çalışmada, sulama suyu olarak farklı tuzluluk seviyelerindeki sular ve 

toprak iyileştirici olarak topraklara farklı dozlarda uygulanmış PAM’ın 

mısır bitkisinde besin elementi alımı incelenmiştir. Yapılan bu 

çalışmada, mısır bitkisinde tuzluluk düzeyinin ve toprağa uygulanan 

PAM polimer maddesinin etkisi incelendiğinde tuzluluk seviyesi 

arttıkça bitkide besin alımının zorlaştığı görülmüştür. Genel olarak, su 
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ve tuz stresi koşullarında bitki büyümesi ve gelişimi, besin ve su alımı 

olumsuz etkilenmektedir. Çalışmada, mısır bitkisinde en fazla N ve P 

alımları genellikle sulama suyu olarak tuzlu su içermeyen 

uygulamalarda olmuştur Ancak K alımında benzer bir ilişki 

saptanmamıştır. PAM birçok çalışmada toprak özelliklerinin 

iyileştirilmesine bağlı olarak bitkilerin fizikokimyasal özelliklerini 

olumlu yönde etkilemiştir. Davran Çağlar (2020) toprak düzenleyici 

bazı polimerlerin (poliakrilamid ve polivinilalkol) bitki besin elementi 

alımına etkisinin belirlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmasında iki 

farklı toprak tipinde kanola ve jüt bitkilerinin besin alımını incelemiştir.  

Çalışma sonucuna göre, jüt ve kanola bitkilerinin azot alımına etkisi 

ince bünyeli topraklarda polimer dozunun önemli olduğu kaba bünyeli 

topraklarda ise sadece polimer dozunun önemli olduğu belirlenmiştir. 

Jüt ve kanola bitkilerinin fosfor alımına etkisi kaba bünyeli topraklarda 

polimerin etki ettiği gözlemlenmiştir. Kaba ve ince bünyeye sahip her 

iki toprak tipinde kanola bitkisinin fosfor alımına polimer dozunun 

önemli düzeyde etki ettiği sonucuna varılmıştır. İnce bünyeli topraktaki 

jüt bitkisinin potasyum alımına etkisinin sadece polimer dozunda 

olduğu belirlenmiştir. Kaba bünyeli topraktaki jüt bitkisinin potasyum 

alımına polimerin önemli etkisi elde edilmiştir. İnce bünyeli topraktaki 

kanola bitkisinin potasyum alımına sadece polimer dozunun etkili 

olduğu gözlemlenmiştir. Kaba bünyeli topraktaki kanola bitkisinin 

potasyum alımına polimerin etkisinin önemli olduğu sonucuna 

varılmıştır. Kim ve ark. (2015) çalışmalarında poliakrilamid’in 

topraktaki su ve makro-mikro besin elementi hareketliliği üzerine 

etkisini araştırmışlardır. Çalışmada, PAM ilave edilen topraklarda 
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hidrolik iletkenliğin arttığını belirlemişlerdir. PAM’ın topraklarda, azot 

(NH3-N) ve fosforun (PO4-P) kaybolmasını azalttığını saptamışlardır. 

Diğer yandan PAM ile nitrat ve mikro besin elementleri arasında 

herhangi bir ilişki bulunmadığını bildirmişlerdir. Ancak bu çalışmada 

PAM’ın sadece N alımı üzerinde bir etkisinin olduğu P ve K 

elementlerinin alımı üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı 

belirlenmiştir.  

Çalışma sonucuna göre, mısır bitkisinde sulama suyunda tuzluluk 

seviyesi arttıkça bitki de besin elementi alımı azalmıştır. Mindari ve 

ark. (2019) farklı mısır çeşitlerinde tuzluluğun etkisini inceledikleri 

çalışmalarında, mısır çeşidine ve tuzluluk seviyesine göre mısır 

bitkilerinde NPK alımının azaldığını bildirmektedir. Tuz içeriği düşük 

sularda bitki besin elementi alımı çok fazla etkilenmemektedir. 

Yakuoğlu ve ark. (2010) değişik toprak düzenleyiciler kullanarak mısır 

bitkisinin mikro besin elementi içeriğini incelediği çalışmalarında, 

BKT, ZEO ve PAM’ın uygun dozları değişik pH seviyelerindeki 

topraklarda düzenleyici olarak uygulandıklarında yetiştirilen mısır 

bitkisinin mikro element kapsamlarını artırdığını bildirmişlerdir.  

PAM topraklarda birçok parametreyi iyileştirici özelliği olmasına 

rağmen, tuzlu su seviyelerinde bitki de çok önemli etkisinin olmadığı 

bu çalışma ile söylenebilir. Sulamalarda zorunlu olarak tuzlu su 

kullanılması zamanla toprakta ve dolayısıyla bitkilerde besin elementi 

eksikliğine sebep olabilir. Yuan ve ark. (2018) mısır bitkisinde sulama 

suyu olarak farklı düzeylerde tuzlu su ile yapmış oldukları 

çalışmalarında, mısır bitkisinde artan sulama suyu tuzluluğu ile bitki 
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boyunun, yaprak alan indeksinin, verim ve verim parametrelerinin 

azaldığını bildirmektedir. Mısır bitkisi, azot noksanlığını en iyi yansıtan 

bitkilerden birisidir. Azot eksikliğinde mısır bitkisinde gelişme 

gerilmekte, gövde kısalıp incelmekte ve yapraklar normal 

büyüklüklerine ulaşamamaktadır, ayrıca bitkinin genel görünüşü 

solgun ve sarımsı yeşil renk almaktadır (Karaman, 2012). Genel olarak 

azot eksikliğinde ortaya çıkan belirtilerle benzerlik gösteren fosfor 

eksikliğinde de bitki gelişimi etkilenmekte ve bitkilerde gövde 

incelmekte gelişme yavaşlamakta, olgunlaşma gecikmekte, yaprak 

gelişimi ve yaprak yüzey alanı önemli derecede azalmaktadır 

(Karaman, 2012). Makro besin elementlerinden potasyum mısırın 

gelişimi üzerinde etkili olmakla birlikte potasyum eksikliğinde daha 

çok kök gelişimi olumsuz etkilenmekte ve boğum araları kısalmakta, 

gövde ince kalmakta ve koçan uçlarında gelişme zayıflamaktadır 

(Karaman, 2012). Bu nedenle tuzluluğun besin elementi noksanlığına 

sebebiyet vermemesi için bitki yetiştirilecek toprakların verimlilik 

analizlerinin ve yetiştirme sezonu boyunca gübreleme programının 

yapılması önerilir. Ayrıca topraklarda, toprak düzenleyici polimerler 

kullanılarak toprak özellikleri iyileştirilip bitki besin elementi alımına 

olumlu yönde etki etmesi ile bitkilerin optimum düzeyde gelişmeleri 

sağlanabilir. Ancak tuzlu su ile sulanan topraklarda PAM 

uygulamalarının mısır bitkisinin azot alımını olumsuz yönde etkilediği 

fosfor ve potasyum alımını ise etkilemediği bu çalışma ile ortaya 

konmuştur. 
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GİRİŞ  
 

Dünya çapında böcekler ve hastalıklara bağlı olarak tarım ürünlerindeki 

kayıp %37 ile %45 arasında olduğu (Gatehouse ve ark., 1992) ve 

zaralılar için uygun iklim koşullarında bu kaybın %80'e ulaştığı tahmin 

edilmektedir (Becker-Ritt ve Carlini, 2012). Dünya çapında tanımlanan 

yaklaşık olarak 1 milyon böcek türünün yaklaşık olarak %10’u insanlar, 

evcil hayvanlar ve bitkiler üzerinde negatif etkiye sahiptir.  
 

Böceklerin bitkilere verdiği hasar, bitkinin hemen hemen tüm 

organlarını çeşitli derecelerde etkileyebilir ve farklı seviyelerde ürün 

kaybına yol açabilir. Bu yöndeki mücadelede özellikle ekonomik olarak 

önemli olan ürünler için kimyasal içerikli ilaçların yoğun bir şekilde 

kullanımı hem böceklerin bu kimyasallara karşı direnç geliştirmesine 

hem de yeni zararlıların salgınlar ortaya çıkarmasına kaynaklık 

etmektedir (Boyer ve ark., 2012; Williamson ve ark., 2003).  

 

Tarımda kullanılan kimyasallar aynı zamanda çevre üzerine de olumsuz 

bir etkiye sahip olmakta, toprak ve su kaynaklarını kirletmekte, hedef 

olmayan organizmaları etkilemekte ve kısa sürede tüm popülasyonlarda 

problemlere yol açmaktadır (Bruce, 2010; van Wijngaarden ve ark., 

2003). Sonuç olarak bu problemler, bitkilerle beslenen böceklerin ürün 

kaybını minimize etmeyi hedefleyen yeni kontrol stratejilerinin ele 

alınmasına ve düşünülmesine neden olmuştur (Ceasar ve Ignacimuthu, 

2012). 

Patojen infeksiyonları ve böcek saldırılarının elimine edilmesinde 

bitkinin kendi fizyolojisinin bir parçası olarak bazı böcek kovucu 
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proteinler (lektin, kitinaz, proteaz ve defensin proteinleri) 

üretilebilmektedir. Bu kapsamda birçok bitki türü tarafından protein 

sentezini durdurma yeteneğinde olan proteinler de üretilebilmektedir 

(Agrios, 2005). Ribozom inaktive eden proteinlerin (RIP) adı verilen 

bu grup proteinler, kapsamlı bir şekilde araştırılmış ve fungal, antiviral, 

bakteriyel patojenler ile tümör ve böcekler üzerindeki inhibisyon 

etkileri doğrulanmıştır. 

Güncel olan bu araştırma derlemesi ile Ribozom inaktive eden 

proteinlerin agro-ekonomik anlamda önemli olan farklı böceklerin 

hayat döngüleri ve yumurtlama üzerine olan engelleyici etkileri ele 

alınacaktır. Sunulan bu derlemenin, tarımsal ekosistemde güvenilir 

insektisitler olarak bu proteinlerin kullanılması yönüyle bu kapsamda 

araştırma yapan öğretim elemanları ve Ziraai İlaç üretim firmalarına 

ilaç temelli stratejiler geliştirmesi açısından ışık tutacağı kanaatindeyiz. 

1. RIP NEDİR?  

Geçmişi 1925 yılına dayananan RIP’ler ilkin Phytolacca americana adı 

verilen şekerciboyası bitkisinden izole edilmiş ve hücredeki 

ribozomların işlevini engellediği keşfedilmiştir (Irvin, 1983). 17 

familyayı kapsayan yaklaşık 50 bitki türünden farklı RIP’ ler ribozomal 

RNA'yı denatüreeden ve protein sentezini geri dönüşü olmayan bir 

şekilde inhibe eden proteinlerdir (Barbieri ve ark., 2001). RIP’lerin 

Sambucaceae, Euphorbiaceae, Cucurbitaceae, Phytolaccaceae, 

Rosaceae, Poaceae familyaları ile Caryophyllales süper ordosundaki 

bazı familyalardaki bitkilerde ve bu bitkilerin farklı dokularında yaygın 

olarak bulunduğu tespit edilmiştir. Bu proteinler bitki türüne bağlı 
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olarak bir bitkinin bir organında veya çeşitli organlarında aynı anda 

çeşitli oranlarda da bulanabilmektedir (Stirpe ve Barbieri, 1986). 

RIP’ler ilk kez bitkilerde tespit edilmiş olmasına rağmen bitki türleri 

dışında bakteriler (Escherichia  coli, Shigella dy senteriae, 

Streptomyces coelicolor) mantarlar (Volvariella volvacea, Flammulina 

velutipes, Hypsizigus marmoreus ve Lyophyllum shimeji) ve alglerde 

(Laminaria japonica) varlığı da tespit edilmiştir (Bryan, 2015; Bergan, 

2012; Reyes, 2010; Yao ve ark., 1998). Halen devameden bazı 

çalışmalarda iki sivrisinek genomunda da (Aedes aegypti ve Culex 

quinquefasciatus) bazı RIP genlerinin bulunduğu rapor edilmiştir 

(Lapadula ve ark., 2013; 2017). RIP’lerin doğadaki varlığı 

düşünüldüğünün aksine daha yaygın bulunulduğu tahmin edilmektedir 

(Stirpe, 2004). 

1.1. RIP’lerin Sınıflandırılması  

RIP'ler; Lektin aktivitesine sahip en az bir polipeptit zincirinin 

bulunması veya bulunmaması duruma bağlı olarak üç farklı tipte 

sınıflandırılmıştır. PAP ilk kez 1978 yılında Tip1 RIP olarak 

tanımlananmış ve daha sonra RIP ve diğer toksinler arasında ayrımı 

sağlamak için Tip1, Tip2 ve Tip3 RIP olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır 

(Dallal ve Irvin, 1978). En önemli RIP türleri Tip1 ve Tip2 RIP'lerdir. 

Tip1 RIP'ler yalnızca protein sentezini durdurma özelliğinde enzimatik 

bir N-glikosidaz alanından oluşur ve bu da onları N-glikosidaz alanının 

yanında bir lektin alanı içeren Tip2 RIP'lerden çok daha az toksik hale 

getirir. Tip2 RIP'lerin bu lektin alanı, hücrelere girmelerini ve 

hedeflerine Tip1 RIP'lerden çok daha kolay ulaşmalarını sağlar (Stirpe, 
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2013). Tip I RIP’ler bu proteinler arasında doğada en fazla karşılaşılan 

(30’dan fazla bitki türünde) ve 30 kDa moleküler ağırlığında 

proteinlerdir. Tip1 RIP’ler genellikle Asparagaceae, Fabaceae, 

Phytotaccaceae, Cucurbitaceae, Caryophyllaceae, Nyctaginaceae, 

Euphorbiaceae ve Poaceae familyalarından izole etmişlerdir (Barbieri 

ve ark., 1993). Genellikle Saporin, PAP, Trikosantin ve Gelonin Tip1 

RIP’ler olarak adlandırılmaktadır (Stirpe, 2004). 

Viral ve fungal patojenlere karşı savunma, büyük oranda Tip1 

tarafından yapılır. Tip2 RIP'ler Tip1 RIP’lerden farklı olarak iki 

kısımdan oluşur. İlk bölüm, yapısı olarak Tip1 RIP’e benzer olup 30 

kDa büyüklüğündedir (A domain) (Chen ve ark., 2002). İkinci bölüm 

ise; Bu proteinlerdeki B-lektin domaini şeker bağlama özelliklerine 

sahip olup yaklaşık olarak 35 kDa’lık bir bağlanma alanı sahip (B 

domain) zinciri bulundurur (Şekil 1). Tip2 proteinler çoğunlukla 

Euphorbiaceae, Fabaceae, Passifloraceae, Sambucaceae ve Viscaceae 

familyalarına ait türlerden izole edilmiştir (Girbés ve ark., 2004).  

 

Şekil 1. RIP tiplerinin birincil yapı karşılaştırmalarının şematik gösterimi   
(de Virgilio ve ark., 2010) 
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Tip2 RIP’lerin çoğu toksik olsada doğada toksik olmayan Tip2 RIP’ler 

de bulunmaktadır. Toksik Tip-2 RIP'lerin bitkileri zararlı böceklere 

karşı korumak için önemli bir savunma mekanizması olduğu 

düşünülmektedir.  

Tip3 RIP’ler ise aktif bir protein için pro-enzim olarak sentezlenip kısa 

internal peptid halkasının çıkarılmasıyla aktif duruma gelmektedir. Bu 

proteinler, A domaini ile bağlantılı olan ve varlığı henüz bilinmeyen bir 

işleve sahip C-terminal domainine disülfid ile bağı olmayan bir bağ ile 

birleşmiş olup N-terminal domaini bulundurur (Peumans ve ark., 2001). 

Yaklaşık olarak 60 kDa molekül büyüklüğünde olan Tip3 RIP’ler diğer 

Tip1 ve Tip2 RIP’lere göre tabiatta daha az bulunmaktadır (Peumans 

ve ark., 2001; Chen ve ark., 1991). Bugüne kadar tespit edilmiş Tip3 

RIP’ler (Mısır b-32 ve Arpa JIP60) yalnızca tahıllardan izole edilmiştir 

(Walsh ve ark., 1991; Chaudhry ve ark., 1994). 

2. RIP’LERİN ETKİ MEKANİZMASI 

Ribozom inaktive eden proteinler (RIP) hem bakteri hem de ökaryot 

hücrelerin, ribozomları üzerine etkilidir. Ribozom inaktive eden 

proteinler özelikle büyük birim olan rRNA’dan bir adenin bazı 

kopararak (Şekil 2) (Stirpe, 2004) enzimatik N-glikozidaz etkiye 

sahiptir. Diğer bir ifade ile bu proteinler, ökaryotik ribozomlarının 28S 

rRNA’ları ve prokaryotik ribozomlarının da 23S rRNA’larında yer alan 

korunan Sarcin halkasındaki (GAGA) tek bir adenin bazının 

uzaklaştırarak peptit zincirinin (elongasyon faktörü) uzamasını engeller 

ve protein sentezini inhibe eder ( Endo ve Tsurugi, 1988; Hartley ve 
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ark., 1991). Uzaklaştırılan bu adenin parçası, Sarcin halkası (Şekil 2) 

olarak bilinen 14 nükleotidlik bir bölge içerisinde bulunur.Dizilimde 

bulunan ilk adenin bazı ribozom inaktive eden proteinlerin ilk etki ettiği 

baz olup bu baz dizisi de ribozomun protein sentezi için kritik öneme 

sahiptir (Correll ve ark., 1998).  

 

 
Şekil 2. RIP’lerin biyokimyasal etkisini gösteren şema 

 

3. RIP’LERİN POTANSİYEL KULLANIM ALANLARI  

Ribozom inaktive eden proteinler geniş spektrumlu bir toksisiteye 

sahip olduklarından dolayı çoğu araştırmacının ilgisini çekmiştir. 

Yapılan bu çalışmalar sayesinde Ribozom inaktive eden proteinlerin 

hem patojen hem çeşitli hastalıklar hem de zararlılara karşı geniş 

kullanım alanları olduğu saptanmıştır.  
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RIP’lerin anti-viral özellikleri ilk kez 1925 yılında (Duggar ve 

Armstrong, 1925) keşfedilmiştir. Antiviral özellikte olması, bu 

proteinlerin, virüslerin ihtiyaç duydukları kılıf proteinilerini 

üretemelerinden kaynaklanmaktadır. Bir başka olası mekanizma ise 

RIP'lerin viral etmenlerde bulunan DNA, RNA veya mRNA'yı inaktive 

etmesi ve bu patojenlerin hücreleri enfekte edemeyecek duruma 

getirmesidir (Rajamohan ve ark., 1999). Antiviral özelliklerine 

dayanarak birçok bitki virüsü ve viroidine karşı olan sistemik etkisi 

kanıtlanmıştır (Vivanco, 1997; Diabate ve Tano, 2014; Gunaeni ve 

ark., 2015). 

Bitki fungal hastalıkları da tarım arazilerinde büyük bir sorun teşkil 

etmektedir. Her yıl yaklaşık olarak  %20 dolayında ürün kaybına neden 

olmaktadır (Czaczyk ve ark., 2000). Fungal hastalıklar sadece 

bitkilerdeki zararından ziyade, insanlarda da aktif bir şekilde hastalık 

ve ölümlere neden olan enfeksiyonlar meydana getirir (Groll ve ark., 

1998). RIP’ler birçok fungus türlerinin miselyum gelişimi üzerindeki 

durdurucu etkisi araştırılmış ve bazı Tip1 RIP'lerin bitki fungal 

hastalıklarına karşı anti-fungal aktivitesi ve koruyucu etkiye sahip 

olduğu birçok çalışmayla tespit edilmiştir (Van Damme ve ark., 2001; 

Astuti ve ark., 2013; Gupta ve ark., 2017). Örneğin; arpa RIP'lerinin 

bitkilere transfer edilmesi sonucunda, mantar enfeksiyonlarına karşı 

artan bir direncin olduğu görülmüştür (Logemann ve ark., 1992). Luffa 

cylindrica’da üretilen Luffacylin’ın Fusarium oxysporum ve 

Mycosphearella arachidicola funguslarına karşı anti-fungal aktiviteye 

sahip olduğu tespit edilmiştir (Parkash ve ark., 2002).  
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Ribozom inaktive eden proteinlerin antifungal ve antiviral etkilerine 

yanı sıra, Tip1 RIP’lerin de birçoğunun antibakteriyel özellikte olduğu 

bildirilmiştir. Örneğin; Momordica balsamina (Kudret Narı)’dan 

alınmış Balsamin RIP proteininin E. coli, Salmonella enterica, 

Staphylococcus epidermidis ve Staphylococcus aureus’e karşı geniş 

spektrumda anti-bakteriyel bir aktivite gösterdiği saptanmıştır (Kaur ve 

ark., 2012; Ching-Dong ve ark., 2017). Bunların dışında birçok RIP, 

seçici toksisitesinden dolayı immünoterapilerde toksik etmen olarak 

kullanılması amacıyla kanser araştırmalarının odak noktası haline 

gelmiştir (Olsnes ve Pihl, 1972; Chen ve ark., 2019; Tuya ve ark., 2017; 

Li ve ark., 2017; Wei ve ark., 2016). Örneğin, Ximenia americana 

bitkisinden elde edilen ekstratların Riproksimin içerdiği ve anti-tümör 

aktivitesine sahip olduğu saptanmıştır (Voss ve ark., 2005). 

İmmünotoksinler, sonuçların orta düzeyde olduğu katı tümörlerin 

tedavisi için klinik deneylerde de kullanılmıştır. İmmünotoksinler, 

çeşitli lösemi, lenfoma ve prostat kanserine karşı da başarıyla 

kullanılmıştır (Bolognesi ve Polito, 2004; Polito ve ark., 2011).  

4. RİBOZOM İNAKTİVE EDEN PROTEİNLERİN (RIP) ANTİ-

İNSEKTİDAL AKTİVİTESİ 

Yenilebilir bitkisel kaynaklı ürünlerdeki böceklere bağlı kayıplar 

yaklaşık olarak %80’lere ulaşmaktadır (Gatehouse ve ark., 1992; 

Becker-Ritt ve Carlini, 2012). Yapılan birçok çalışma potansiyel güce 

sahip bu proteinlerin bitki zararlılarına karşı da kullanılabileceğini 

göstermektedir. Ribozom inaktive eden proteinlerin böceklere karşı 

savunma mekanizması olarak kullanılabileceği ve bitki direncini 
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artırabileceğine dair yabancı kaynaklardan birçok araştırma raporu 

yayınlanmıştır (Stirpe, 2013).  

Bitki RIP'lerinin entomotoksik aktivitesini sistematik olarak ele alan ilk 

çalışmalardan biri, Gatehouse ve çalışma arkadaşları tarafından 

gerçekleştirildi. Bu çalışmada, risin (Tip 2 RIP) ve saporin (Tip 1 RIP), 

Coleoptera ve Lepidoptera modellerinde besleme bağlı çalışmalar ile 

test edilmiştir. Her iki RIP'nin yüksek toksisitesi Callosobruchus 

maculatus ve Anthomonus grandis (Coleoptera) de görülürken, 

Spodoptera littoralis ve Heliothis virescens (Lepidoptera) üzerinde 

hiçbir etki göstermediği saptanmıştır (Gatehouse ve ark., 1990). 

 

Çalışmaların çoğu RIP'lerin; Lepidoptera (Dowd ve ark., 1998, Zhou 

ve ark., 2000; Wei ve ark., 2004), Coleoptera (Gatehouse ve ark., 1990; 

Kumar ve ark., 1993) ve Diptera (Shahidi-Noghabi ve ark., 2008) gibi 

farklı böcek familyaları üzerindeki anti-insektidal aktivitesine 

yoğunlaşmış ve bu yönde başarılı sonuçlar elde edilmiştir. RIP 

proteinleri bulunduran bitkilerin biyo-pestisit kullanım için büyük bir 

potansiyele sahip olduğu çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir (Tablo 1). 
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Tablo 1. Bazı RIP'lerin entomotoksik aktivitesi 

RIP Takım  Böcek türü Uygulama şekli Kaynak  

Type1 

Saporin 

Coleoptera C. maculatus  

A. grandis  

S. littoralis  

Yapay diet Gatehouse ve ark., (1990) 

Cinnamomin Lepidoptera H. armigera  Yapay diet Zhou ve ark. ( 2000) 

Cinnamomin Diptera C. pipines pallens Yapay diet Zhou ve ark. (2000) 

Cinnamomin Lepidoptera  B. mori Ağız yolu  Zhou ve ark. (2000) 

SNA-I′ Hemiptera M. nicotianae Transgen Shahidi-Noghabi ve ark. (2009) 

SNA-I′ Lepidoptera S. exigua Transgen  Shahidi-Noghabi ve ark. (2009) 

Type2 Ricin Coleoptera C. maculatus Yapay diet Gatehouse ve ark. (1990); 

Type2 Ricin Lepidoptera H. virescens Dut yaprağı Wei ve ark. (2004) 

Ricin Coleoptera C. maculatus Yaprak üzerine Wei ve ark. (2004) 

SNA-I Hemiptera M. nicotianae GDO’lu tütün Shahidi-Noghabi ve ark. (2008) 

Maize RIP Lepidoptera H. zea GDO’lu tütün Walsh ve ark. (1991) 

Saporin Lepidoptera S. frugiperda Yaprak üzerine Bertholdo-Vargas ve ark. (2009) 

PAP-S Lepidoptera A. gemmatalis Yaprak üzerine Bertholdo-Vargas ve ark. (2009) 

Tip-1 RIP Hemiptera M. persicae GDO’lu tütün Hamshou ve ark., (2016; 2017) 

Lectin Coleoptera D. undecimpunctata Yapay diet Kumar ve ark. (1993) 

 

Böcekler üzerine entomotoksik etki çoğunlukla Tip1 ve Tip2 RIP’lerin 

yapay diyetlere katılmasıyla in vitro çalışmalar ışığında yapılmış ve 

araştırılmıştır. Diğer bir uygulama alanı ise bu proteinlerin transgenik 

bitkilerdeki expresyonuna dayanarak elde edilmiştir. 

Dowd ve ark. (1998), Tip1 RIP olan mısır tohumundan elde edilen b-

32'nin proteaz ile aktive edilen formlarının 1 mg/g düzeyinde 

kullanıldığında Plodia interpunctella (Pyralidae familyası) (kuru 

meyve güvesi)’ya karşı toksisite sergilerken, bir Lepidopter üyesi olan 
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Trichoplusia ni (Lahana Mühendis Tırtılı) (Noctuidae familyası) veya 

bir coleoptera Carpophilus freemani'nin (sap beslenme böceği) 

beslenme deneylerinde ise hiçbir etki sergilemediği rapor edilmiştir Öte 

yandan, hem proRIP hem de proteaz ile aktive edilmiş RIP formunun, 

eşit derecede mısır kurdu Sitophilus zeamais'ın besleme oranını 6 kat 

azalttığı belirlenmiştir. Gram endosperm başına yaklaşık 1 mg b-32 

içeren Opak-2 (yabani tip) mısır bitkileri, bu proteini daha düşük 

düzeylerde (%0.01) bulunduran opak-2 mutantlarına göre 

kıyaslandığında mısırda zarar yapan böceklere karşı daha savunmacı rol 

üstlendiği belirlenmiştir (Gupta ve ark., 1970; Maddaloni ve ark., 

1997). 

Yine aynı çalışma grubu, ya tek başına veya bir anyonik peroksidaz ile 

birlikte bir mısır tohumu RIP'i exprese eden tütün bitkilerinin mısır 

yuvarlak kurdu Helicoverpa zea (Boddie) ve sigara böceği (Lasioderma 

serricorne) (daha az) ve tütün boynuz kurduna (Manduca sexta) karşı 

direnç artışının olduğunu göstermişlerdir (Dowd ve ark., 2006).  

Bertholdo-Vargas ve ark. (2009), beş farklı Tip 1 RIP’in (saporin s6, 

PAP-S, gelonin, lychnin, and momordin) soya fasulyesi tırtılı 

(Anticarsia gemmatalis (Hübner)) (Lepidoptera: Noctuidae) ve 

sonbahar tırtılına (Spodoptera frugiperda (JE) Smith)) (Lepidoptera: 

Noctuidae) karşı yürüttükleri çalışmada RIP’lerin böceklere farklı 

düzeyde etki ettiklerini tespit etmişlerdir. Çalışma sonuçlarına göre 

beslenmenin 10. gününde A. gemmatalis için kilo alımını belirgin 

şekilde azalttığı ve beslenmenin 4. gününde S. frugiperda için vücut 

ağırlığında azalma sağladığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde yapay 
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diyete 220 μg/ml konsantrasyon da eklenen gelonin ve PAP-S 

proteinleri, A. gemmatalis larvalarında, dış kütikülün yırtılması gibi 

ciddi yaralanmalara neden olduğu saptanmıştır. Ayrıca RIP içeren 

diyetle beslenme, S. frugiperda için superoxide dismutase enziminin 

aktivitesini önemli oranda azalttığu ortaya çıkarılmıştır. Diyette 

kullanılan RIP’lerin beşi de her iki böcek için DNA hasarı sağladığı 

belirlenmiştir.  

 

 
Resim 1. Bir lepidopteran larvasında Tip 1 RIP gelonin ve PAP-S'nin RIP’ lerinin 

entomotoksik etkileri. 

Lodha ve ark. (2011), Boungainvillea x buttiana yapraklarından izole 

edilen rekombinant Tip-1 RIP (35.49 kDa) kategorisindeki B-BAP1 

proteinin nanogram düzeyinde beslenen lepidopteran Helicoverpa 

armigera (yeşil kurt) larvalarının hayatta kalma oranını düşürdüğünü 

ve gelişimsel geriliklere neden olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca İris 

(Iridaceae familyası) bitkisinden elde edilen RIP’in böcek öldürücü 

aktivite sergilediği gösterilmiştir (Shahidi-Noghabi ve ark., 2006). 

Jatropha curcas bitkisinin tohum kabuğundan izole edilen Jc-SCRIP 

adı verilen 38.9 kDa moleküler ağırlığındaki Tip 1 RIP, iki sivrisinek 
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olan Aedes aegypti (LC50 1.44 mg/ml) ve Culex quinquefasciatus 'in 

(LC50 0.03 mg/ml) üçüncü dönem larvalarına karşı 24 saatlik bir 

uygulama süresinden sonra güçlü bir larvisidal aktivite gösterdiği de 

raporlarda yer almaktadır (Nuchsuk ve ark., 2012). 

Sambucus nigra'dan elde edilen Tip2 RIP' lerin farklı konsantrasyonları 

ile hazırlanmış yapay bir diyetin Acyrthosiphon pisum'un 

doğurganlığını ve hayatta kalmasını şansını azalttığı saptamışlardır. 

Aynı araştırıcılar, Myzus nicotianae ile farklı bir çalışma sürdürmüşler 

ve SNA-I RIP’in geninin aşırı derecede eksprese edildiği transgenetik 

(GDO) tütün bitkilerinin yaprakları ile beslenen bu böceklerin 

gelişmesinin çarpıcı bir şekilde gerilediği, doğurganlığının azaldığı ve 

sağ kalan yetişkin oranında azalmaya neden olduğunu tespit 

etmişlerdir. Aynı grup, yaprak biti Myzus nicotianae'nin Tip-2 RIP 

SNA-I genini exprese eden transgenik tütün bitkilerinin yapraklardan 

beslenen böceğin gelişminde yavaşlama, yetişkinlerin doğurganlık ve 

hayatta kalma oranlarında azalma sağladığı gözlemlenmiştir (Shahidi-

Noghabi ve ark., 2008).Ayrıca, farklı Tip-2 RIP'lerle hazırlanmış yapay 

bir diyetin, Anticarsia gemmatalis ve Spodoptera frugiperda'nın (güz 

tırtılı) doğurganlığını ve ta kalma süresini azalttığı bildirilmiştir 

(Bertholdo-Vargas ve ark., 2009).  

Hamshou ve ark. (2016) yılında yürüttükleri bir çalışmada; Elmadan 

(Malus domestica Borkh) izole edilen Tip1 ve Tip2 RIP'lerinin güçlü 

bir yaprak biti öldürücü aktiviteye sahip olduğu göstermişlerdir. Aynı 

zamanda, bezelye yaprak bitlerinin (Myzus nicotianae Blackman), 

elmada yer alan Tip1 ve Tip2 RIP genleri rekombinant olarak ifade 
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edilerek bakterilere ürettirilen proteinler katılmış yapay bir diyet ile 

beslenmesi durumunda bezelye yaprak biti nimflerinin hayatta kalma 

sürelerini azalttığı yönünde de sonuçlar bildirilmiştir. 

Bu tarzdaki çalışmalar yeşil şeftali yaprak bitleri (Myzus persicae 

Sulzer) ile de denenmiştir. Tip1 veya Tip2 RIP'lerin aşırı ölçüde 

eksprese eden farklı transgenik tütün bitkilerinin yaprakları ile beslenen 

bu hemipteran zararlının nimflerinin hayat kalma olasılığını önemli 

ölçüde azalttığı belirlenmiştir. Ayrıca, mısır bitkisinde daha yüksek 

seviyelerde mısır ribozom inaktive edici protein (MRIP) ve buğday 

tohumu agglutinin (WGA)’nin uygulanması sonucunda mısır 

bitkilerinin Spodoptera frugiperda ve Helicoverpa zea (mısır kulak 

kurtları)’na karşı daha fazla direnç geliştirdiği tespit edilmiştir (Dowd 

ve ark., 2012).  

Tütün bitkilerinde elma RIP’ lerinin aşırı ekspresyonu sayesinde 

tarımsal açıdan önemli bir zararlı olan Spodoptera exigua'ya karşı 

direnç geliştirilmesi sağlanmıştır (Hamshou ve ark., 2017). Bir 

çalışmada, Cinnamomun camphora tohumlarından elde edilen bir Tip 

2 RIP olan Cinnamomin, sivrisinek (Culex pipines pallens) ve pamuk 

kurdu (Helicoverpa armigra) larvalarına toksik etki göstermiştir (Zhou 

ve ark., 2000).  

Eranthis hyemalis (Kar çiçeği) elde edilen Tip 2 RIP, yonca mozaik 

virüsüne karşı antiviral aktivite ve mısır bitkisinin başlıca böcek 

zararlılarından biri olan Diabrotica undecimpunctata howardii'(Güney 

mısır kök kurdu)’ye karşı larva öldürücü aktivite göstermiştir (Kumar 

ve ark., 1993). 
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Jatropha curcas (Yağ ağacı) farklı ekspresyon modellerine ve doku 

dağılımına sahip en az iki Tip 2 curcin-S ve curcin-L RIP üretir: 

curcas'ın tohum ve yaprak özlerinde, depolanan RIP’ler, bitki 

zararlılarına karşı uzaklaştırıcı etki gösteren bir madde olarak kullanılır 

(Silva ve ark., 2012). Sambucus cinsine ait türlerden izole edilen Tip 2 

RIP'ler, farklı bir hücre içi hareketliliğine bağlı olarak hücresiz 

ekstraktlarda protein sentezini inhibe etmede risin kadar aktif 

olmalarına rağmen yüksek toksisiteden yoksundur. Dolayısıyla, 

Sambucus RIP'lerinin entomotoksik aktivitesi, bu transgenleri ifade 

eden kültür bitkilerini korumak için aktif olarak kullanılabilir (Ferreras 

ve ark., 2011).  

SONUÇ 

Bitkilerin patojen savunmasında yüksek bir potansiyele sahip olan 

ribozom inaktive eden proteinlerin, bitki savunmasındaki rolü 

azımsanmayacak derecede önemlidir. Bu çerçevede RIP'lerin 

potansiyel kullanım alanları göz önünde bulundurulduğunda hem 

tarımsal açıdan önemli zararlara yol açan böcek zararlılarına karşı 

alternatif insektisit olarak hem de transgenik bitki elde edilerek 

bitkilerde direnci arttırmak için amacıyla kullanılabilir. 

Toksik etkiye sahip RIP proteinlerinin, tarımsal alanlarda büyük 

zararlara neden olan zararlıların kontrol altına alınabilmesi için yıllardır 

uygulanan kimyasal maddelerin yerine tarımda daha fazla kullanılması 

için gerekli alt yapı stratejilerin geliştirilmesi önerilmektedir. Bu sayede 

hem böcek populasyonu çevreye en az zararla kontrol altına alınacak 

hem de tarım zararlılarının direnç geliştirmesinin önüne geçilecektir. 
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KENTSEL BAHÇECİLİĞİN TANIMI 

 

Kentsel bahçecilik tarım arazilerinin sınırlı olduğu yerleşim 

birimlerinin içerisinde veya civarında meyve, sebze, süs bitkileri, 

aromatik veya şifalı bitkiler, mantar vb. bitkisel ürünlerinin 

yetiştirilmesi olarak tanımlanabilir. Kentsel bahçecilik, bitkisel ve 

hayvansal üretim ve aktivitesini bir bütün olarak kapsayan kentsel 

tarımın bir alt kolu olarak ta ifade edilebilir. Bu yetiştirme sadece 

tarımsal üretim amacıyla sınırlı olmayıp, rekrasyon, peyzaj ve kamu 

tesislerinin tasarımını, hasta ve engelli bireylerin tedavisini de 

amaçlamaktadır (Nwosisi ve Nandwani, 2018). Bu tarım kolunun 

ortaya çıkmasında tüketici bilinci de etkili olmuştur. Son yıllarda yerel 

ürünlere olan talep, sağlıklı beslenme bilincinin oluşmasıyla artmaya 

başlamıştır. Bu artışa taze, sağlıklı olmasının yansıra, yerel ekonomiyi 

destekleme bilinci de eklenmiştir (Yue ve Tong, 2009).   

Gelişmiş ülkelerde kentsel bahçecilik binaların içinde, dışında veya 

çatısında ya da yerel yönetim tarafından tahsis edilen ekilebilir 

arazilerde yapılmaktadır (Van Leeuwen ve ark., 2010). Kentsel 

bahçecilik yetiştiricilere sadece gıda ve rekrasyon katkısı bulunmakla 

kalmayıp, sosyal bir dayanışma katkısı da sağlayabilmektedir (Nugent, 

2000). Ayrıca gelişmiş ülkelerde kentsel bahçecilik bir iş kolu haline 

gelmiş olup, bazı kişiler kentsel bahçecilikten geçimlerini temin 

edebilmektedir (Van Leeuwen ve ark., 2010). Kentsel bahçecilik ek 

olarak diyabetik ve obezite ile mücadelede, fakir yerleşim yerlerinde 

besin yetersizlikleri ile mücadelede, farklı görüş ve görünüşe sahip 

kişileri biraya getirip sosyal refahı yükseltmede ve suç oranını 
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düşürmede de etkili olabilmektedir (Eva, 2010; Lovell, 2010). Kentsel 

bahçecilik tarafından ortaya konulan rekreasyon hizmetleri, farklı bitki 

türlerinin ekimi ve bakımı şehirde yaşayan inşaların yaşam kalitesini 

yükseltebilmektedir (Van Veenhuizen ve Danso, 2007). Organik 

atıkların, kompost materyali olarak kullanılabilecek olması da çevre 

kirliliğinin azaltılmasına katı sağlayabilmektedir.  

Kentsel bahçecilik yetiştiriciden satıcıya kadar tüm paydaşlara daha iyi 

bir geçim ve ek gelir kaynağı sağlayabilecek potansiyeldedir. Ayrıca 

yetiştirme, pazarlama ve işleme gibi aşamalarda istihdam katkısında 

bulanabilmektedir (Francesco ve ak., 2013). Bahçe bitkileri ürünlerinin 

şehir içi ve çevresinde üretilmesi, komisyoncuların azalmasına, daha 

düşük bir paketleme, depolama ve taşıma girdisine neden olacağından, 

daha ucuza mal edilip daha ucuza alınabilme imkanı sağlamaktadır 

(FAO, 2018).  

Kentsel bahçecilik hem sosyal sürdürülebilirliğin hem de atıkları 

dönüştürmek, çevreyi ve doğal kaynakları korumak, erozyonu önlemek, 

çevre kirliğini engellemek yoluyla ekolojik sürdürülebilirliğin 

güçlenmesini katkı sağlayabilmektedir (De Bon ve ark., 2017).  

ŞEHİRLEŞME VE KENTSEL BAHÇECİLİĞE DUYULAN 

İHTİYAÇ  

Sıcaklığının ortalama 1 °C yükselmesi, tarım alanlarında %10’luk bir 

kayba neden olabileceği bilim insanları tarafından ifade edilmektedir 

(Nwosisi ve Nandwani, 2018). Buna ilaveten şehirleşme ile tarım 

alanları hızlı bir şekilde yok olmakta veya kullanılamaz hale 
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gelmektedir. Bu, yakın gelecekte dünya nüfusunu beslemek için yeterli 

tarım alanlarının olmayacağı anlamana gelmektedir. Günümüzde, 

dünyada tarım alanlarının %80’ni kullanılmaktadır; geriye sadece 

%20’lik bir oran kalmıştır (Nwosisi ve Nandwani, 2018). Son yıllarda 

ülkemizin dahil olduğu birçok ülkede şehir nüfuzu hızla artmak ve 

kırsal nüfus azalmaktadır. 2050 yılına kadar şehirlerde yaşayacak 

nüfusun %66’ya ulaşması beklenmektedir (Nwosisi ve Nandwani, 

2018). Kırsal bölgelerden şehirlere göç, kent alanlarının genişlemesine 

ve tarım alanlarının azalmasına neden olmaktadır (Satterthwaite ve ark., 

2010). Bu hızlı şehirleşmeye bir de hızlı nüfus artışı eklenince, gelecek 

yıllarda kentsel bahçecilik zorunlu bir tarım şekli haline dönüşecektir.  

Gelişmiş ülkelerde şehirleşme ile tarımsal ürünlerin erişilebilirliği ve 

pazarlanabilirliği artmıştır (Kennedy ve ark., 2004). Şehirleşme ile gelir 

seviyesi yükselmiş, taze sebze ve meyvelerin, et ve süt ürünlerinin 

tüketimi artmış ve böylece kişilerin günlük tüketim şekli değişime 

uğramıştır. (Agnes, 2014). Kentselleşme ayrıca tarım ürünlerinin 

yetiştirilmesi veya üretimi aşamasında çalışan nüfusun azalmasına 

fakat işleme, taşıma ve pazarlama aşamalarında ise bir artışa neden 

olmuştur (Cohen ve Garrett, 2009). 

ABD’de birçok aile belirli bir zaman dilimini bahçecilik yaparak 

değerlendirmekte olup, alet, ekipman, tohum vb. araç ve gereç için 

ciddi harcamamalar yapmaktadır (Nwosisi ve Nandwani, 2018). Teras, 

çatı, sera, hobi bahçesi gibi sınırlı alanlarda yapılan bahçecilik 

faaliyetleri, özellikle yaşlılarda bedensel ve psikolojik zindeliğin 

koruması için tercih edilen ve sevilen bir etkinlik haline gelmiştir. 
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Ayrıca gündelik hayatın stresinden uzaklaşmak, fiziksel ve entelektüel 

bir gevşeme için de özellikle aktif çalışanlar arasında tercih edilmeye 

başlanılmıştır. Bu sınırlı alanda yapılan tarımsal faaliyet sadece tarım 

ile ilgili bilgi ve becerileri geliştirmekle kalmayıp, kendini geliştirme, 

kendine yeterlilik, dayanıklılık, sabır gibi kişisel değerlerin gelişimine 

de katkı sağlayabilmektedir (Scurtu, 2015).   

KENTSEL BAHÇECİLİK ŞEKİLLERİ 

Kentsel bahçecilik toprak ve su varlığına bağlı olarak farklı şekillerde 

uygulanabilmektedir. Toprağın olmadığı fakat suyun yeterli olduğu 

alanlarda topraksız kültür kullanılarak çiçek, aromatik ve şifalı bitkiler, 

sebzeler, mantar vb. bitkilerin yetiştiriciliğinin yapıldığı dikey ve çatı 

bahçeciliği (Drescher ve Laquinta, 1999) ya da yerel yönetim tarafından 

sağlanan sınırlı ekilebilir arazilerde hobi bahçeciliği (Francesco ve ark., 

2013) şeklinde uygulanabilmektedir. Günümüzde kentsel bahçecilik 

denildiğinde akla ilk gelen yetiştirme şekli dikey bahçeciliktir. Dikey 

bahçecilik, binaların içinde, dışında, üstünde kontrollü (sera, tünel vb. 

yapılar) veya kontrolsüz ortamlarda yapılabilmektedir. Çatı bahçeciliği 

ise binaların üstünde yatay ve dikey yetiştirme şeklini kapsayan bir 

yetiştirme şekli olup, açık ve kapalı ortamlara uygulanabilmektedir.  

Her ne kadar hobi bahçeciliği şehir içeresinde ve çevresinde yapılmakta 

ise de toprak kullanım esasına dayanmasından dolayı geri planda 

kalmıştır. Çünkü hobi bahçeciliği ekilebilir araziye ihtiyaç vardır, bu da 

erişimin oldukça sınırlı olacağına anlamına gelmektedir.    
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Dikey Bahçecilik 

Dikey bahçecilik, Amerikalı bir jeoloji uzmanı (Patrick Blanc) 

tarafından 1915 yılında ilk defa uygulanan ve temeli toprağa ihtiyaç 

duymadan, bitkilerin dikey bir pozisyonda birim alana düşen bitki 

sayısını artırmaya yönelik bir üretim şeklidir (Fabian ve Malte, 2011; 

Anirudh ve Rekha, 2014). Dikey bahçecilik “yeşil duvar”, “yeşilliklerle 

kaplı duvar” ve “çim duvar” gibi isimlerle ile de anılmaktadır (De Bon 

ve ark., 2017). Geleneksel tarımda üretim şeklini toprak yüzeyinin 

genişliği belirlerken, dikey bahçecilik toprak hacmini ön plana 

çıkararak dik bir düzlemde 3 boyutlu bir üretim şeklini benimser 

(Nwosisi ve Nandwani, 2018). Dikey sistemlerde saksı ve saksıya 

benzer kaplar ya bir arada yoğun bir şekilde bulunabilir ya da bu 

saksılar birbirlerine bağlı olarak farklı yükseklik seviyelerinde 

bulunabilmektedirler (Nwosisi ve Nandwani, 2018). Bu iki sistem hem 

bina içerisinde hem de bina dışarısında başarılı bir şekilde 

uygulanabilmektedir. Kullanılan saksılar, iskelet sistemi ve üretim 

ortamı yeniden kullanılabilir olmalıdır. Gerektiğinde ışıklandırma, 

ısıtma, besin ve su pompalama işlemleri için alternatif enerji kaynakları 

kullanılabilmektedir (Nwosisi ve Nandwani, 2018). 

Ülkemizde dikey bahçeciliğin ilkel bir yöntemi, tarım arazilerinin 

sınırlı olduğu Doğu Karadeniz bölgesinde teraslama usulü ile yıllardır 

geleneksel olarak başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Ancak burada 

yetiştirme ortamı için toprak kullanıldığı unutulmamalıdır.  Son yıllarda 

ise bazı büyükşehir belediyeleri peyzaj amaçlı çiçek ve çim bitkisi 
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türünden bitkileri yetiştirmek amacıyla dikey tarım tekniğini 

kullanmaya başlamışlardır.  

Dikey bahçecilik, 4 farklı mekanda uygulanabilmektedir: Birincisinde 

bitkiler zeminin altında, ikincisinde yapıların cephesinde, üçüncüsünde 

binaların içerisinde ve dördüncüsünde çatılarda yetiştirilebilmektedir 

(Anirudh ve Rekha, 2014). Dikey bahçeciliğin yürütülebilmesi için 

yetiştirme ortamına, saksılara, saksılar için destek sistemlerine, su 

kaynağı ve gübreleme için gerekli altyapıya ihtiyaç vardır. Kullanılacak 

saksı tipi ve sayısı destek sisteminin fiziksel yapısına bağlı olarak 

değişebilmektedir: örneğin metal destek sistemi uzun vadeli bir üretim 

için tercih edilebilir. Suyun dikey tarımda uygulaması kolaydır en 

yüksek katmandan verilecek su, yer çekimin etkisi ile en alt katmana 

kadar kolayca ulaşabilecektir (Bielinski ve ark., 2010). Farklı bitki 

türleri yetiştirilecekse, üst sıralarda derin kök yapısına ve dolayısıyla 

fazla besin maddesine ihtiyaç duymayan yeşil yapraklı sebzeler tercih 

edilmeli, alt sıralarda ise fazla ışığa gerek duymayan ve aynı zamanda 

tuzluluğa az çok dayanabilen meyveleri tüketilen sebze veya meyveler 

tercih edilmelidir. Yaprak sebzeler ve yenilebilir otlar dikey tarım için 

en uygun seçeneklerdir ancak bunlara ek olarak üstten iki ve üç 

katmanda patlıcan, biber ve çilek, bunların altında ise soğan, pırasa gibi 

sebzeler yetiştirilebilir (Boston, 2014; McCollow, 2014; Bielinski ve 

ark., 2010).    

Dikey bahçecilikte topraksız kültürün kullanımı oldukça yaygın hale 

gelmiştir. Topraksız kültür titiz ve dikkatli bir uygulama aşamasını 

gerektirir ve aynı zamanda bilimsel bir birikime ihtiyaç duyar. 
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Topraksız kültürün dikey bahçecilikte kullanımı, üretimi artırmanın 

yansıra toprak kirliliğini önlemede, toprak ve su gibi doğal 

kaynaklardan doğabilecek sıkıntıların önlenmesinde etkili 

olabilmektedir (Abul-Soud ve ark., 2015). Perlit, kum, Hindistan cevizi 

lifi, çam kabuğu, pirinç kabuğu, kaya yünü, torf gibi organik maddeler 

topraksız kültürde yaygın olarak kullanılmaktadır.       

Dikey bahçecilik, ticari amacının yanında ekolojik, eğitimsel, çevre 

bilinci oluşturma gibi amaçları hedefleyebilmektedir. Bitki meraklıları 

ve uzmanları için kısıtlı bir alanda, dikey bahçecilik bitki yetiştirmeyi 

neşeli ve canlı bir uğraşı haline getirebilmektedir. Eğitmenler dikey 

bahçeciliği bilim ve matematik öğreticileri için kullanabilmektedir. 

Sağlıklı beslenme bilincinde olan kişiler dikey bahçeciliği organik bir 

çerçeve içerisine oturtarak doğaya zarar vermeden daha sağlıklı ve taze 

olarak üretebilmektedirler (Nwosisi ve Nandwani, 2018).    

Dikey bahçecilik için kullanılan kontrollü ortamda, hastalık ve 

zararlıların gelişimin azaltmakta, ekolojik çevre iyileştirilebilmekte, 

ürün kalitesi artırılabilmekte ve su israfının önüne geçilebilmektedir. 

Dikey bahçecilik ayrıca ürünlerin kolay ve daha ucuz bir şekilde şehir 

içerisinde dağıtılmasına olanak sağlamaktadır (Schans ve ark., 2014). 

Çatı Bahçeciliği 

Bina içerisinin ve çevresinin yeterli olmadığı alanlarda binaların 

çatılarında bahçecilik yapılabilmektedir. Burada yetiştiricilik açık ve 

kapalı ortamlar (sere, tünel vb.)larda gerçekleştirilebilmektedir. Bitkiler 

klasik yatay veya dikey sistemlerin yer aldığı saksı veya saksı benzeri 
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yapılarda yetiştirilmektedir. Yetiştirme ortamı olarak hidrponik gibi 

hafif ve yenilenebilir yetiştirme ortamları tercih edilmektedir (De Bon 

ve ark., 2017). Tüm sebze ve aromatik bitkilerin yansıra küçük 

meyveler çatı bahçeciliğinde yetiştirebilmektedir. Açık alanlarda 

yetiştiricilik yapılacaksa böcek ve özellikle de kuşlara karşı gerekli 

önlemlerin alınması gerekmektedir.  

Çatı bahçeciliği diğer yetiştirme şekillerinde de olduğu gibi sadece gıda 

amaçlı değil rekrason, çevresel, sosyal ve eğitim amaçlı olarak ta 

yapılabilmektedir. Ayrıca New York, Singapur ve Montreal gibi 

şehirlerde yeşil alanı artırmak, yağıştan kaynaklanan zararları azaltmak 

ve enerji verimliğini artırmak amacıyla çatı bahçeciliği çalışmaları 

yürütülmektedir (De Bon ve ark., 2017).    

Hobi Bahçeciliği 

Hobi bahçeciliği yerel yönetimler, okul, dini kurumlar, hastane veya 

özel kişiler tarafından tahsis edilen araziler kullanılarak yapılmaktadır. 

Hobi bahçeciliği ilk defa Avrupa’da sanayi devriminden sonra 

şehirleşmenin arttığı 1800 yılların sonunda başlamıştır (De Bon ve ark., 

2017). Yerel yönetimler ve kiliseler kırsal kesimden gelen bu insanların 

refah seviyesini artırmak amacıyla hobi bahçeciliğine destek 

vermişlerdir. Geri kalmış ve gelişme olan ülkelerde hobi bahçeciliği 

temel gıda ihtiyacını karşılamak amacı güderken gelişmiş ülkelerde 

rekrasyonal, sosyal, çevresel ve eğitimsel amaçlar içermektedir 

(Holmer, 2010).  
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KENTSEL BAHÇECİLİKTE KULLANILAN YETİŞTİRME 

TEKNİKLERİ 

Kentsel bahçecilikte kullanılacak teknikler ise çevreye, zorluklara, 

fırsatlara, kültüre, yetiştirme şekillerine, tüketici isteklerine ve pazar 

duruma göre şekillenmektedir (Nwosisi ve Nandwani, 2018). Şehir 

içerisinde yetiştiricilik yapılacaksa yeşil yapraklı sebzeler gibi kısa 

hayat döngüsü ve raf ömrüne sahip ürünler; şehir çevresinde 

yetiştiricilik yapılacaksa meyveler ve meyvesi yenen sebzeler tercih 

edilmelidir (Francesco ve ark., 2013).    

Modern tarım, toprak yerine hidroponik, aeroponik veya akuaponik gibi 

temeli besin maddelerince zengin su kullanımını esas alan yetiştirme 

tekniklerini kapsamaktadır (Bridgewood, 2003). Bu modern sistemler, 

geleneksel tarım ile karşılaştırıldığında, daha az su, alan, kimyasal 

gübre ve ilaç ile yetinebilmektedir (AlShrouf, 2017) ve ayrıca yıl 

boyunca üretimi olanaklı kılmaktadır. En önemli artısı ise birim alandan 

elde edilen ürün miktarını artırabilen dikey tarıma elverişli olmasıdır 

(Marginson, 2010).  

Hidroponik Kültür 

Hidroponik kültürde bitkiler su içerisinde yetiştirilmekte olup, 

bitkilerin kökleri su içerisinde ya serbest ya da desteklenerek 

bulunabilmektedir. Kökler desteklenecek ise taş, çakıl, kil gibi destek 

ortamları kullanılabilmekte ve bitki besin maddeleri su içerisine 

eklenmektedir. Su, damlama veya diğer sulama sistemleri ile ortama 

ilave edilebilmektedir. Hidroponik kültürün en büyük avantajı az su 
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kullanımıdır (Chalmers, 2004). Bir diğer önemli avantajı ise bitki için 

yeterli miktarda gübre kullanarak çevre kirliliğine sebep olmamasıdır 

(AlShrouf, 2017). Yeşil ve yeşil yapraklı sebzeler hidrponik kültür için 

çok kullanılan sebze gruplarıdır ancak nemden hoşlanan bezelye, 

fasulye, yeşil soğan, fesleğen gibi sebzelerde yetiştirilebilmektedir 

(McCollow, 2014). Bu yetiştirme şekli kontrollü bir ortamda yapılarsa 

tüm yıl boyunca üretim yapılma imkanı sağlar. Özellikle yer sıkıntısının 

olduğu alanlarda bina çatıları kullanılmaktadır.    

Aeroponik Kültür 

Aeroponik kültür bitkinin havada toprak ve su desteği olmadan 

yetiştirilmesi anlamına gelmektedir. Dikey bahçecilikte en verimli 

yöntem olarak ifade edilmekte olup, özellikle hidroponik kültüre göre 

%90 daha az su kullanılmaktadır (Birkby, 2016). Hidroponik kültüre 

göre kurulumu ve bakımı daha kolay olmaktadır. Bu yetiştirme şeklinde 

bitkilerin dik olarak gelişmesi veya boru tipi saksılarda asılı olarak 

gelişmesi istendiğinden, yerden tasarruf sağlanabilmekte ve böylece 

birim alana düşen bitki miktarı artırabilmektedir (Nwosisi ve 

Nandwani, 2018). Su ve besin maddeleri sadece köklerin olduğu 

bölgeden verilmekte böylece su ve gübre kullanımından tasarruf 

sağlanabilmektedir. Ayrıca köklerin oksijene ulaşımı kolay olduğu için 

daha fazla gelişme gösterebilmektedirler. Kontrollü bir ortamda ve 

otomatik sistemlerce desteklendiğinden işgücü yükünü azaltabilmek-

tedir (Rheinhold, 2005). Bu yetiştirme şeklinde sebze, çiçek hatta 

meyve bile yetiştirilebilmektedir.    
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Akuaponik Kültür 

Hidroponik kültür ile su ürünleri yetiştiriciliğini bir araya getiren bir 

üretim şeklidir. Bu yetiştirme şeklinin temelinde balıkların bulunduğu 

tanklara azotu fikse eden yani balık atıkları olan amonyağın nitrata 

dönüştüren mikroorganizmaların eklenmesi esasına dayanır (Perkins, 

2013). Su, balıklar için toksik derecesine ulaştığı zaman, başka 

bitkilerin bulundu tanklara yönlendirilerek bu bitkilerin beslenmesi 

sağlanarak yenide kullanılabilir hale getirilebilmektedir (Nwosisi ve 

Nandwani, 2018). Bu üretim sisteminde yüksek bir su tasarrufu söz 

konusudur, geleneksel tarımda kullanılan suyun sadece %2’si bu 

kültürde kullanılmaktadır (McCollow, 2014). Akuaponik kültürde, 

diğer yetiştirme şekillerine kıyasla temizlik ve hijyen giderleri daha 

düşük olmakta çünkü yararlı mikroroganizmaların gelişmesi istenmekte 

böylece patojenik mikroorganizmaların gelişmesi sınırlandıralabil-

mektedir (Boston, 2014). Akuaponik yetiştiriciliğinin dezavantajları ise 

balıkların sağlıklı büyüyebilmesi için gerekli olan filtreleme sistemi 

kurulumu ve bakımı, temel kuruluş masrafları ve bakımı, günlük 

işgücüne ve daha geniş bir arazi varlığına ihtiyaç duymasıdır 

(McCollow, 2014; Von Seggern ve ark., 2015). Bu yetiştirme şeklinde 

en çok mikro yeşilliklerin yetiştiriciliği tercih edilmektedir (Von 

Seggern ve ark., 2015).  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Kentsel bahçecilik yakın gelecekte birçok kişi için önemli bir gelir ve 

gıda kaynağı yolu olma eğilimindedir. Ekilebilir tarım arazisi ve gıda 

sıkıntısı çeken düşük gelirli nüfusun yaşadığı şehirlerde, gıda 
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sıkıntısına çare olabilecek kapasitededir. Özellikle dikey bahçecilik 

tekniğiyle bireyler kendileri için son derece kısıtlı alanlarda sebze ve 

meyveler üretebilme şansına sahip olabileceklerdir. Kentsel 

bahçeciliğin rekrasyon amaçlı kullanımı ise özellikle çocuk ve yaşlı 

nüfusu için paha biçilemez bir deneyim olma eğilimindedir.      

Kentsel bahçecilik bizim gibi geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde 

henüz yeterli düzeyde anlaşılamamış bu yüzden çok kısıtlı bir 

çerçevede kalmıştır. Bilinçsizlik, bilgi ve beceri eksikliği, tarım 

yapılacak olanların oluşturulmaması ve erişiminin pahalı olması gibi 

nedenler kentsel bahçeciliğin geri kalmasına neden olmaktadır 

(Nwosisi ve Nandwani, 2018). Bu sorunların üstesinden gelebilmek 

için öncelikle kişi ve kurumlarının bilinçlendirilmesi ve sonrasında 

eğitim ve öğretim hizmetlerinin verilmesi gerekmektedir. Daha sonra 

da yerel yönetimlerin kentsel bahçeciliği destekleyici fiziki ve finansal 

altyapı oluşturmaları gerekmektedir ve tabii ki imkânı olan yerlerde 

özel sekterin buna katkı sağlaması gerekmektedir.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 325 

KAYNAKLAR 

 
Abul-Soud, M.A., Emam, M.S.A. & Abd El-Rahman Noha, G. (2015). The potential 

use of vermi-compost in soilless culture for producing strawberry. 

International Journal of Plant and Soil Science, 8(5): 1-5. 

Agnes, A.D. (2014). African urbanization trends and implications for urban 

agriculture. In: Ulf, M. & Kristin, F.B. (eds. Urban and peri-urban 

agriculture for food security in low-income countries—challenges and 

knowledge gaps. SLU-Global Report publication, Lund, Sweden, pp. 6–8. 

AlShrouf, A. (2017). Hydroponics, aeroponic and aquaponic as compared with 

conventional farming. The American Scientific Research Journal for 

Engineering, Technology and Sciences, 27(1): 247-255. 

Anirudh, G. & Rekha, B. (2014). Recent trends in agriculture: vertical farming and 

organic farming. Advances in Plants and Agriculture Research, 1(4): 00023. 

Bielinski, M.S., Teresa, P.S-D. & Shawn, C.A. (2010). Solutions for small farmers 

and home gardens: building a low-cost vertical soilless system for 

production of small vegetable and fruit crops. Horticultural Science 

Department UF/IFAS Extension. HS1186. 

Birkby, J. (2016). Vertical farming. ATTRA Sustainable Agriculture. NCAT IP516, 

p. 12. 

Boston, H.M. (2014). Indoor farms: making light work of city dining. The 

Economist. 

Bridgewood, L. (2003). Hydroponics: soilless gardening explained. The Crowood 

Press Limited, Ramsbury, Marlborough, Wiltshire, UK.  

Chalmers, G.A. (2004). Aquaponics and food safety. Lethbridge, Alberta, Canada.  

Cohen, M. & Garrett, J. (2009). The food price crisis and urban food insecurity. 

IIED, London, UK. 

De Bon, H., Holmer, R. J. & Aubry, C. (2015). Urban horticulture. Cities and 

Agriculture: Developing Resilient Urban Food Systems, Earthscan Food and 

Agriculture. Routledge, London and New York, pp. 218-254. 



 

326 TARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR; SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE 
BİYOÇEŞİTLİLİK 

Drescher, A.W. & Laquinta, D. (1999). Urban and Peri-urban Agriculture: A New 

Challenge for the UN Food and Agriculture Organization (FAO). FAO, 

Rome, Italy.  

Eva De, L. (2010). Urban agriculture as a strategy for poverty reduction in Uganda: 

the case of Lira Municipality. A master’s thesis, Universiteit Gent, p. 133. 

Fabian, K. & Malte, E.K. (2011). Vertical farming: can urban agriculture feed a 

hungry world? Spiegel online news International, p. 4. 

FAO. (2008). Urban agriculture for sustainable poverty alleviation and food 

security. http://www.fao.org/fileadmin/templates/FCIT/PDF/UPA_-

WBpaperFinal_Draft-3_October_2008-FG-WOB.pdf 

Francesco, O., Remi, K., Remi Nono-W. & Giorgio, G. (2013). Urban agriculture 

in the developing world: a review. Agronomy for Sustainable Development, 

33: 695-720. 

Holmer, R. J. (2010). Community-based vegetable production systems: An answer 

to the food and sanitation crisis of urban poor in the Philippines? Acta 

Horticulturae, 881: 125–130.  

Kennedy, G., Nantel, G. & Shetty, P. (2004). Globalization of food systems in 

developing countries: a synthesis of country case studies. In: Globalization 

of food systems in developing countries: impact on food security and 

nutrition. Food and Nutrition Paper, FAO. Rome, Italy, vol 33, pp. 1-25. 

Lovell, S.T. (2010). Multifunctional urban agriculture for sustainable land use 

planning in the United States. Sustainability, 2: 2499–252. 

Marginson, S. (2010). Aero-farms urban agriculture system: Less space, less water, 

and no pesticides. http://www.gizmag.com/aerofarms-urban-agriculture/ 

15371/. 

McCollow, K. (2014). Aquaponics revives an ancient farming technique to feed the 

World. Newsweek.  

Nugent, R. (2000). The impact of urban agriculture on the household and local 

economies, pp. 67-97. 

Nwosisi, S. & Nandwani, D. (2018). Urban Horticulture: Overview of Recent 

Development (Sustainable Development and Biodiversity Book 18). In: 



 

 

 327 

Urban Horticulture Sustainability for the Future. Ed. Nadwani, D. First 

edition, Springer, Cham, Switzerland, pp. 3-30. 

Perkins, C. (2013). A Koi-Fueled nursery in New Orleans yields tasty profits. 

Wired.com: Conde Nast Digita.  

Reinhold, Z. (2005). The vertical aeroponic growing system. Synergy International, 

Inc. Sausalito, CA, p. 13. 

Satterthwaite, D., McGranahan, G. & Tacoli, C. (2010). Urbanization and its 

implications for food and farming. Philosophical Transactions of the Royal 

Society B, 365(1554): 2809-2820. 

Schans Van der, J.W., Renting, H. & Rene, V.V. (2014). Innovations in urban 

agriculture, vol 28. Urban Agriculture Magazine, p. 10.  

Scurtu, I. (2015). Vegetable growing-hobby and benefit for aged person health. 

Current Trends in Natural Science, 4(7): 13-22. 

Van Leeuwen, E., Nijkamp, P. & de Noronha Vaz, T. (2010). The multifunctional 

use of urban greenspace. International Journal of Agricultural Sustainability, 

8(1-2): 20-25.  

Van Veenhuizen, R. & Danso, G. (2007). Profitability and sustainability of urban 

and peri-urban agriculture. FAO agricultural management. Marketing and 

finance occasional paper no 19. FAO, Rome, Italy.  

Von Seggern, L., Jillian, S., Andrew, Z., Frank, R. & Roberto Queiroz de Abreu 

Sodre, L. (2015). Urban farming-The black pearl gardens. Dow 

sustainability Fellowship Programmes, University of Michigan, Ann Arbor, 

MI, USA.  Biochem. Mol. Biol. 30, 259–264. doi: 10.1016/S0965-1748(99) 

00126-5 

 

 

 

 

 

 



 

328 TARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR; SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE 
BİYOÇEŞİTLİLİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 14 

BAZI TOHUM ÖN UYGULAMALARININ TATLI BİBER 
TOHUMLARININ YÜKSEK SICAKLIKTA ÇİMLENME VE 

ÇIKIŞ PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİLERİ1 

Doç. Dr. Nusret ÖZBAY*21 

Arş. Gör. Zahide SÜSLÜOĞLU**22 

 

 

 

 

 

 
1Nusret ÖZBAY danışmanlığında, Zahide SÜSLÜOĞLU tarafından yürütülen 
yüksek lisans tezinin bir bölümü olan bu araştırma poster bildiri olarak, 22-25 Eylül 
2014 tarihleri arasında, Diyarbakır’da düzenlenmiş olan International Mesopotamia 
Agriculture Congress’de sunulmuştur ve kongre özet kitabında özet olarak 
yayımlanmıştır. Bu kitap bölümünde ise araştırma tam metin olarak yayımlanmıştır. 
*Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bingöl, Türkiye, 
nozbay@bingol.edu.tr21  
**Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Bingöl, Türkiye, 
zsusluoglu@bingol.edu.tr22  
22  

mailto:zsusluoglu@bingol.edu.tr


 

330 TARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR; SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE 
BİYOÇEŞİTLİLİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 331 

GİRİŞ 

Biber (Capsicum annuum L.) Solanaceae familyasının Capsicum 

cinsine dahil olup; ılık iklimlerde yıllık, tropik iklimlerde ise birkaç 

yıllık kültür bitkisidir (Topak ve ark., 2008). Solanaceae familyasından 

domates, patlıcan, patates ve tütün kültür bitkileriyle akrabadır (Aybak, 

2007). Biberin anavatanının Amerika’nın tropik ve subtropik ülkeleri 

olduğu, buradan dünyaya yayıldığı kabul edilmektedir. Biber Kristof 

Kolomb tarafından Amerika’dan Avrupa’ya ilk olarak 1493’de 

İspanya’ya getirilmiştir. Biber yetiştiriciliği önce Akdeniz havzasında 

yayılmış, buradan 1548 yılında İngiltere’ye ve 1578’li yıllarda ise Orta 

Avrupa ve diğer Avrupa ülkelerine girmiştir. Biber Osmanlı 

İmparatorluğu ile Orta Avrupa ülkeleri arasında kurulan sıkı ilişkiler 

sonucu 16. yüzyılda İstanbul’a getirilmiş, oradan da Anadolu’ya 

yayılmıştır (Vural ve ark., 2000). Andrews (1999)’a göre ise biber Orta 

Amerika’dan Portekizliler vasıtasıyla Hindistan’a buradan Arap 

Yarımadasına getirilmiştir. Daha sonra Bağdat ve Antakya üzerinden 

İstanbul’a getirilmiş buradan da (1515-1662 yılları arasında) Rusya, 

Venedik ve Orta Avrupa’ya yayılmıştır. 
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Şekil 1. 2018 Yılı Dünya Biber Üreticisi Ülkeler Üretim Miktarları (FAO, 2020) 

 

Biber ülkemizde olduğu kadar dünyada da gerek örtü altında gerekse 

açıkta yoğun yetiştiriciliği yapılan türler arasındadır. Şekil 1. ve Şekil 

2’de görüldüğü gibi dünya biber üreticisi ülkeler arasında önemli bir 

yeri olan Türkiye, taze biber üretimi bakımından Çin ve Meksika’dan 

sonra 2.072.132 ton üretimle 3. sırada yer alırken; biber üretimi için 

ayrılan alan bakımından ise 4. sırada yer almaktadır (FAO, 2012).  

Türkiye’de meyvesi için yetiştirilen sebze üretimi 23.5 milyon ton olup, 

biber üretimi ise açıkta ve seralarda yetiştirilen sebze türleri arasında 

üretim miktarları açısından 2.554.974 ton (Şekil 3) ile domates ve 

karpuzdan sonra 3. sırada (Şekil 4) yer almaktadır (TÜİK, 2020). 

Toplam üretim içerisinde salçalık olarak biber üretimi 1.234.423 ton, 

dolmalık olarak 371,918 ton, çarliston 117,125 ton ve sivri biber üretimi 

ise 902.203 ton olarak istatistiklere geçmiştir (TÜİK, 2020).  
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Şekil 2.  2018 Yılı Dünya Biber Üreticisi Ülkeler ve Üretim Alanları (FAO 2020) 
 

 

Şekil 3.  2010 - 2018 Yılı Türkiye Biber Üretim Miktarı (FAO, 2020) 
 

Ülkemizde biber üretiminin %82’i açık alan, %18’lik kısmı da örtü altı 

tarımdan üretilmekte ve Akdeniz bölgesi biber üretiminde %28 pay ile 

ilk sırada bulunmaktadır (Özalp, 2010). Biber üretiminde illere göre 

sıralamada Samsun (227.286 ton) ilinin ardından Antalya 224.738 ton 
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üretim ile 2. sırada bulunmakta, örtü altı biber üretiminde ise Antalya 

ili 182.159 ton ile ilk sırada yer almaktadır (Özalp, 2010). 
 

 

Şekil 4.  2019 Yılı Türkiye Meyvesi İçin Yetiştirilen Sebzeler (TÜİK 2020) 
 

Bitki yetiştiriciliğinde beklenen başarıya ulaşabilmek, diğer faktörlerin 

de yardımıyla üstün niteliklere sahip bir tohumla üretime bağlıdır. 

Başarılı sebze üretimi, kaliteli tohum kullanmakla başlar ancak bazen 

kaliteli tohum üretimi sağlanmış olsa bile ekim koşullarının 

elverişsizliği, fungus, bakteri, böcek gibi biyotik ve kaymak tabakası, 

su stresi gibi abiyotik nedenler ekim sonrası optimum çimlenme ve 

çıkışın sağlanmasını önler. Özellikle erken ilkbaharda düşük sıcaklıklar 

veya yaz dönemindeki fide üretiminde yüksek sıcaklıklar Akdeniz ve 

Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerimizde çıkışta düzensizlik ve 

gecikmelere, istenen bitki popülasyonunun elde edilememesine, zayıf 

ve cılız fide eldesine neden olur (Okçu, 2005). Biber yaz sonunda 

örtüaltı yetiştiricilik için ise yüksek sıcaklıklarda yapılan ekimlerde 
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çimlenme ve çıkış problemlerinin yoğun olarak yaşandığı bir türdür 

(Başak, 2006). 

Günümüzde tohumların ekim öncesi performansını veya tohumun 

çevresindeki fiziksel koşulları iyileştirici pek çok uygulama 

bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi priming uygulamasıdır. Priming 

terimi, kötü çevre koşulları altında çimlenme ve fide çıkışını 

hızlandırmak amacıyla yapılan ekim öncesi tohum uygulamaları olarak 

tanımlanmaktadır. Priming uygulaması tohum neminin çimlenme 

eşiğine kadar artırılarak bazı biyokimyasal olayların tetiklenmesi ve 

ekimden sonra çıkışın hızlandırılması esasına dayanmaktadır 

(Heydecker, 1973). Priming uygulamalarında yaygın olarak 

polyethylen glycol (PEG), mannitol, glycerol, sucrose gibi ozmotik 

maddeler; KCl, K3PO4, KNO3, KH2PO4 gibi ozmotik çözeltiler ve K, 

Na ve Mg gibi inorganik tuzlar kullanılmaktadır (Parera ve Cantliffe, 

1994; Al-Karaki, 1998; Elkoca ve ark., 2006). Priming çalışmaları, 

genelde sıcaklık ve nem gibi tohumların çimlenme oranlarını azaltıcı 

etki yapan olumsuz çevre koşullarına karşı tohumların çimlenme 

süresini kısaltmak, çimlenme oranını artırmak ve güçlü fide çıkışı 

sağlayarak bitkide oluşacak zararı en aza indirmek için birçok bitki 

türünde uygulanmaktadır (Sağsöz, 2000). Priming uygulamaları 

sayesinde başta tuzluluk (Pill ve ark., 1991; Sivritepe ve ark., 2003) 

olmak üzere, birçok olumsuz çevre ve toprak koşullarında (Demir ve 

Öztokat, 2003; Korkmaz, 2006) çimlenmenin arttığı ve hızlandığı rapor 

edilmiştir. Son yıllarda priming çözeltisine bitki büyüme düzenleyiciler 

de ilave edilmektedir. Pill ve Finch-Savage (1988), priming çözeltisine 
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ilave edilen değişik bitki büyüme üzenleyicileri (BBD)’nin priming 

işlemini daha da ekili hale getirdiğini, olumsuz toprak şartlarına karşı 

bitki toleransını ve direncini artırdığını belirtmişlerdir. Son zamanlarda 

bitki büyüme kontrolünde kullanılan kimyasallardan birisi de Pro-

Ca’dır. Pro-Ca’nın kimyasal adı Prohexadione-Calcium olup Amerika 

Birleşik Devletler’ inde Apogee (aktif madde içeriği %27), Avrupa’da 

ise Regalis (aktif madde içeriği %10) ticari adıyla tescil edilmiş bir 

üründür. Pro-Ca, 2000’li yıllarda ABD ve Avrupa’da tescil edilmiş olan 

bir gibberelik asit inhibitörüdür. 

Bu çalışma, biber tohumlarına ekim öncesi uygulanan değişik priming 

çözeltilerine ilave edilen Pro-Ca dozlarının tohumların yüksek 

sıcaklıkta (35°C) çimlenme ve fide çıkış performansları üzerine 

etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

1. MATERYAL VE YÖNTEM 

1.1. Materyal 

Bitkisel materyal olarak ‘BT İnce Sivri Kıl Tatlı-016’ biber çeşidi 

(Bursa Tohumculuk A.Ş.) tohumları kullanılmıştır (Şekil 1.1). Bu çeşit 

açık tarla yetiştiriciliğine uygun olup pazar ve manavlarda aranan, 

albenisi yüksek bir üründür. Bitki yapısı 50-60 cm boyunda olup 

meyveler 17-20 cm uzunluğunda yeşil, tatlı ve sivridir. Ayrıca 

meyveleri içinde sert damarı olmayan, çekirdeği az olan bir çeşittir. 55-

60 günde hasada gelir ve dekara verim 3.5-4 ton civarındadır. Hasat 

periyodu sezon boyudur. Ekim zamanı olarak ilkbahar ve yaz içindeki 

aylar tavsiye edilir (Anonim, 2014). 
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Şekil 1.1. BT İnce Sivri Kıl Tatlı-016’ Biber Çeşidi 
 

Biber tohumlarında yapılan ön çimlendirme testinde çimlenme yüzdesi 

%92 olarak bulunmuştur. Priming uygulaması için seçilen PEG-8000 

(%10), KNO3 (%3), KH2PO4 (%2) kimyasallarıyla hazırlanan 

çözeltilere Prohexadione-Calcium (Pro-Ca)’un (0, 25, 50 ve 100 mg.l-

1) farklı dozları ilave edilerek çimlenme ve çıkışa etkisi araştırılmıştır. 
 

1.2. Priming Ortamı Olarak Kullanılan Kimyasalların 
Uygulanması 

 

Araştırmada ilk olarak çimlenme ve çıkış testleri öncesi tohumlar 

priming işlemine tabi tutulmuşlardır. Priming öncesi tohumlar yüzeysel 

sterilizasyon için %1’lik NaCIO (etkin maddesi %5) içerisinde 15 

dakika süreyle bekletilmiş ve ardından üç defa steril saf su ile 

durulanmıştır (Şekil 1.2). Priming uygulaması için %10 PEG-8000, %3 

KNO3, %2 KH2PO4 çözeltileri hazırlanmıştır. Her bir çözelti içerisine 

ayrı ayrı Pro-Ca’un 0, 25, 50 ve 100 mg.l-1'lık dozları eklenmiştir ve 
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toplamda 12 adet priming çözeltisi hazırlanmıştır. Hazırlanan 

çözeltilere tohumlara yapışma oranını artırmak için 0,1 ml.l-1 oranında 

Tween-20 eklenmiştir.  
 

  

Şekil 1.2. Priming Öncesi Tohumların Yüzeysel Sterilizasyonu 

 

Yüzeysel sterilizasyona tabi tutulan tohumlar içerisine çift kat kurutma 

kâğıdı bulunan kapaklı şeffaf plastik kaplara (10x10x4 cm) 

yerleştirilmiş ve üzerine her kimyasalın belirtilen konsantrasyon-

larından 10 ml ilave edilmiştir. Üzeri kapatılan plastik kaplar sıcaklığı 

25 °C ayarlanmış inkübatörde 3 gün süreyle karanlıkta prime edilmiştir. 

Üçüncü gün sonunda inkübatörden çıkarılan materyaller saf su ile 3 

defa yıkanarak kurutma kâğıtları üzerinde 24 saat süreyle kurumaya 

bırakılmıştır (Şekil 1.3).   

  

Şekil 1.3. Priming İşlemi ve Sonrasında Tohumların Kurutulması 
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1.3. Çimlenme Denemesi 

Çimlenme testi tesadüf parselleri deneme planına göre laboratuvar 

koşullarında nem sıcaklık ve ışık kontrollü iklim dolabında (Memmert) 

3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür (Şekil 1.4). Çimlendirme testi için 

priming işlemine tabi tutulan biber tohumları, içerisinde iki kat kurutma 

kâğıdı yerleştirilmiş petri kapları içerisine 25’er adet konulmuştur. Her 

bir petri kabına 3 ml su ilave edilerek tohumlar karanlıkta 15 °C’de 

çimlenme testine tabi tutulmuşlardır. Çimlendirme süresi boyunca her 

gün çimlenen tohumlar sayılarak not edilmiş ve petrilerden 

uzaklaştırılmıştır. Çimlenmeye esas olarak kökçük ucunun çıplak gözle 

görülebilmesi veya kökçüğün 2 mm büyüklüğünde olması yeterli kabul 

edilmiştir. Çimlendirme ortamının ihtiyacına göre zaman zaman su 

ilavesi yapılmıştır (Şekil 1.5).   

 

    

Şekil 1.4. Denemelerin Yürütüldüğü İklim Dolabı 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.5. Çimlendirme Testi 
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1.4. Çıkış Denemesi 

Çıkış çalışması için priming işlemine tabii tutulan biber tohumları 

içerisinde 3:1 oranında torf ve perlit karışımı bulunan plastik kaplara 25 

adet 3 tekerrürlü olarak ekilmiştir. Tohumlar 1 cm derinlikte ekilerek 

üzerleri aynı yetiştirme ortamı ile kapatılmış ve hafifçe bastırılmıştır 

(Şekil 1.6). Tohum ekimi yapılan kaplar alttan su drene olacak şekilde 

sulama yapılarak 35 C’ye ayarlanmış iklim dolaplarına 

yerleştirildikten sonra düzenli olarak sulanmış ve ilk kotiledon 

yaprakların görülmesiyle birlikte her gün çıkış sayımı yapılmıştır 

(Şekil, 1.7). 

 

  

Şekil 1.6. Çıkış Testi İçin Kullanılan Kaplar ve Tohum Ekimi 

 

    

Şekil 1.7. Priming Uygulaması Görmüş Tohumların Çıkışından Bir Görüntü 
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1.5. Çimlenme ve Çıkış Denemelerinde İncelenen Özellikler 

 

1.5.1. Tohum nemi: 103 ± 2 °C’de 17 saat kurutulan tohumlarda, 

yaş tohum ağırlığı üzerinden tohum nemi ISTA (1997) kurallarına göre 

saptanmıştır. 

1.5.2. Çimlenme Yüzdesi (%): [Çimlenen tohum sayısı/Toplam 

tohum sayısı] x100 

 

1.5.3. Ortalama Çimlenme Süresi (MGT): ISTA (2003)’den 

yararlanılarak aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmıştır.  

( )

=

n

Dn
MGT  

Formülde; 

MGT: Ortalama çimlenme süresi   

n: D günde çimlenen tohum sayısı   

D: Çimlenme testi başlangıcından itibaren geçen gün sayısı. 
 

1.5.4. Çimlenme İndisi: ISTA (2003)’den yararlanılarak 

aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmıştır.  

)
Tt

GT
(GI =      

Formülde; 

GI: Çimlenme indeksi 

G: T günde çimlenen tohum sayısı   
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t: Çimlenme testi başlangıcından itibaren geçen gün sayısı. 

1.5.5. Çimlenme Hızı G50 (gün): Çimlenen tohumların 

%50’sinin çimlenmesi için gerekli gün sayısı olarak hesaplanmıştır. 
 

1.5.6. Çıkış Yüzdesi (%): [Çıkan fide sayısı / Toplam ekilen 

tohum sayısı] x100 

 

1.5.7. Ortalama Çıkış Süresi (MET): ISTA (2003)’den 

yararlanılarak aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmıştır.  

( )

=

n

Dn
MET  

Formülde; 

MET: Ortalama çıkış süresi   

n: D günde çıkan tohum sayısı   

D: Çıkış testi başlangıcından itibaren geçen gün sayısı. 
 

1.5.8. Çıkış İndisi: ISTA (2003)’den yararlanılarak aşağıdaki 

formül yardımıyla hesaplanmıştır.  

)(=
Tt

ET
EI      

Formülde; 

EI: Çıkış indeksi 

E: T günde çıkan tohum sayısı   

t: Çıkış testi başlangıcından itibaren geçen gün sayısı. 
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1.5.9. Çıkış Hızı E50 (gün): Çıkış gösteren fidelerin %50’sinin 

çıkması için gerekli gün sayısı olarak hesaplanmıştır. 
 

1.6. Deneme Deseni ve Veri Analizi 

Araştırma tesadüf parselleri deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak 

kurulmuş ve yürütülmüştür. Çalışmadan elde edilen veriler SAS 

istatistik paket programı (v.9.1) kullanılarak varyans analizine tabi 

tutulmuştur. Önemli bulunan varyasyon kaynaklarına ait ortalamalar ise 

Duncan çoklu karşılaştırma testi ile karşılaştırılmıştır (Düzgüneş ve 

ark., 1987). 

2. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

2.1. Priming Öncesi Tohum Nemi Tayini 

Denemenin başlangıcında Uluslararası Tohum Test Birliği (ISTA) 

kurallarına uygun olacak şekilde yapılan nem testi sonucunda, biber 

tohumlarının nem kapsamlarının %8.5 olduğu tespit edilmiştir (ISTA, 

2007). 

2.2. Priming + Pro-Ca Uygulamalarının Yüksek Sıcaklıkta 

(35°C) Biber Tohumlarının Çimlenme ve Çıkış Performansları 
Üzerine Etkileri 

 

2.2.1. Çimlenme Yüzdesi (%) 

Ekim öncesi farklı konsantrasyonlarda yapılan Priming + Pro-Ca 

uygulamalarının yüksek sıcaklıkta (35°C) biber tohumlarının çimlenme 

yüzdesi üzerine etkileri ile ilgili veriler Şekil 2.1’de gösterilmiştir. 
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Priming uygulamalarının yüksek sıcaklıkta biber tohumlarının 

çimlenme yüzdesi üzerine etkileri istatistiki olarak önemli (p≤0.001) 

bulunmuştur.  
 

 

Şekil 2.1. Ekim öncesi tohumlara yapılan priming + Pro-Ca uygulamalarının biber 
tohumlarının 35 °C‘de tohum çimlenme yüzdesi üzerine etkileri. (x = Açı dönüşüm 
değerleri olup, istatistiki analizler bu verilere göre yapılmıştır.  y = Aynı harfle 
gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiki olarak önemli değildir). 
 

Uygulamaların biber tohumlarının çimlenme yüzdesi üzerine etkisi 

incelendiğinde çimlenme yüzdesinin %58.67-81.33 arasında değiştiği 

görülmektedir. Şekil 2.1 incelendiğinde bazı priming uygulamalarının 

kontrole göre çimlenme yüzdesini arttırdığı; bazılarının ise çimlenme 

yüzdesinin azalttığı görülmektedir. Buna göre en yüksek çimlenme 

oranı (%81.33), KH2PO4 + 0 mg.l-1 Pro-Ca ile muamele edilen 
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tohumlardan elde edilmiştir. Bunu istatistiksel olarak aynı grupta yer 

alan KH2PO4 + 25 mg.l-1 Pro-Ca ve KNO3 + 0 mg.l-1 Pro-Ca ve KNO3 

+ 25 mg.l-1 Pro-Ca uygulamaları takip etmiştir. Diğer taraftan en düşük 

çimlenme oranı (%58.67) PEG + 100 mg.l-1 Pro-Ca uygulamasında 

görülmüştür.  

Daha önceki çalışmalarda tohum uygulamaları, marul (Guedes ve 

Cantliffe, 1980), pırasa (Parera ve Cantliffe, 1994) ve ıspanak (Atherton 

ve Farooque, 1983)’ta yüksek sıcaklıkların çimlenmeye olan kısıtlayıcı 

etkisini kırmak amacıyla kullanılmıştır. Bizim sonuçlarımız priming 

uygulamalarının marulda yüksek sıcaklıkta (35°C) çimlenme ve toprak 

çıkışları üzerindeki araştıran Korkmaz (2006) ile paralellik 

göstermektedir. Sözü edilen çalışmada priming uygulamaları arasında 

en yüksek çimlenme (%96) oranı 10 µM ACC ilave edilmiş -1.5 MPa 

su basıncına sahip KH2PO4 ortamda prime edilen tohumlardan elde 

edilmiştir. Aynı çalışmada kontrol tohumları çimlenme yüzdesi %25’te 

kalmıştır. Bizim bulgularımızı destekleyen bir başka çalışmada priming 

uygulamalarının yüksek sıcaklıkta maydanoz tohumlarında çimlenme 

yüzdesini arttırdığı saptanmıştır (Dursun ve Ekinci, 2010). Kuşkonmaz 

ve domates tohumları ile 35°C’de yürütülen bir çalışmada priming 

uygulamaları hem kuşkonmaz hem de domateste kontrole göre 

çimlenme yüzdesini artırmıştır (Owen ve Pill, 1994). 

2.2.2. Ortalama Çimlenme Süresi (MGT) (gün)  

Priming + Pro-Ca uygulamalarının yüksek sıcaklıkta (35°C) biber 

tohumlarının ortalama çimlenme süresi üzerine etkileri istatistiki olarak 

önemli (p≤0.001) bulunmuştur. Denemeye konu olan uygulamalarının 
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yüksek sıcaklık koşullarında tohumların ortalama çimlenme süresi 

üzerine etkileri ile ilgili veriler Şekil 2.2’de verilmiştir.  

 

 

Şekil 2.2. Ekim Öncesi Tohumlara Yapılan Priming + Pro-Ca Uygulamalarının Biber 
Tohumlarının 35°C‘de Ortalama Çimlenme Süresi (MGT) Üzerine Etkileri. 
 

Uygulamaların biber tohumlarının ortalama çimlenme süresi üzerine 

etkileri incelendiğinde ortalama değerlerin 7.20-11.00 gün arasında 

değiştiği görülmektedir. Priming uygulamaları kontrole oranla genelde 

çimlenme süresini uzatmıştır. PEG + 100 mg.l-1 Pro-Ca uygulaması 

11.00 gün ile en yüksek ortalama çimlenme süresi değerine sahip iken 

en düşük değer 7.20 gün ile kontrol uygulamasında görülmüştür. KNO3 

+ 0 mg.l-1 Pro-Ca, KH2PO4 + 0 mg.l-1 Pro-Ca ve KH2PO4 + 25 mg.l-1 
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Pro-Ca uygulamaları kontrol ile aynı istatistiki grupta yer almıştır. Bu 

durum düşük sıcaklıkta elde edilen değerlerden oldukça farklıdır ve 

daha önceki çalışmaların büyük bir kısmı ile uyum içerisinde değildir. 

Örneğin priming uygulamasının biber tohumlarında yüksek sıcaklıkta 

(35°C) çimlenme (%) ve ortalama çimlenme süresi (gün) üzerine 

etkisinin araştırıldığı bir çalışmada ortalama çimlenme süresi priming 

uygulamayla birlikte azalmıştır (Kaya ve ark., 2010). 

Priming uygulamasının etkisi çeşit, uygulama süresi, sıcaklık, stress 

koşulları gibi birçok faktöre bağlıdır (Heydecker ve Coolbear, 1977; 

Dearman ve ark., 1986; Kaya, 2008). Dolayısıyla düşük sıcaklık 

koşullarında iyi sonuç veren bir uygulama yüksek sıcaklık koşullarında 

iyi sonuç vermeyebilir. Kenanoğlu ve ark. (2007)’nın su kabağı 

(Lagenaria siceraria) genotipine ait tohumları KNO3 ve NaCl 

uygulamasına tabi tutularak çimlenme oranlarını araştırdıkları 

çalışmada priming uygulamaların etkisinin genotipler, sıcaklıklar ve 

kullanılan solüsyonlar göre değiştiği ortaya çıkmıştır. Sedghi ve ark. 

(2010) tarafından yürütülen bir çalışmada tıbbi bitkilerden aynısefa 

(Calendula officinalis) ve tatlı rezene (Foeniculum vulgare) 

tohumlarının çimlenmesi ürerine priming uygulamalarının etkisi 

araştırılmıştır. Çalışma sonucunda priming uygulamalarının çimleneme 

yüzdesini arttırırken ortalama çimlenme süresini uzattığı ortaya 

konmuştur.  
 

2.2.3. Çimlenme İndisi 
 

Priming + Pro-Ca uygulamaların yüksek sıcaklıkta (35°C) biber 

tohumlarının çimlenme indisi üzerine etkileri ile ilgili veriler Şekil 
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2.3’te verilmiştir. Araştırmaya konu olan uygulamalarının yüksek 

sıcaklıkta biber tohumlarının çimlenme indisi üzerine etkileri istatistiki 

olarak önemli (p≤0.001) bulunmuştur.  

 

 

Şekil 2.3. Ekim Öncesi Tohumlara Yapılan Priming + Pro-Ca Uygulamalarının Biber 
Tohumlarının 35°C‘de Çimlenme İndisi Üzerine Etkileri. 
 

Uygulamaların biber tohumlarının çimlenme indisi üzerine etkileri 

incelendiğinde değerlerin 3.12-1.46 arasında değiştiği görülmektedir. 

En yüksek değere sahip olan KH2PO4 + 25 mg.l-1 Pro-Ca gurubu (3.12) 

istatistiki olarak kontrol (2.92) ile aynı grupta yer alsa da tohum 

vigorunda bir miktar artış sağlamıştır.  
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Diğer taraftan en düşük çimlenme indisi PEG + 100 mg.l-1 Pro-Ca 

uygulamasında görülmüştür. Şekil 2.3’de görüldüğü gibi diğer priming 

uygulamaları genel olarak çimlenme indisini olumsuz yönde 

etkilemiştir. 

2.2.4. Çimlenme Hızı (G50) (gün)  

Priming + Pro-Ca uygulamalarının yüksek sıcaklık altında biber 

tohumlularının ortalama çimlenme hızına ilişkin verilerle yapılan 

Duncan testi sonuçları Şekil 2.4’te özetlenmiştir. Priming + Pro-Ca 

uygulamalarının yüksek sıcaklıkta biber tohumlarının çimlenme hızı 

üzerine etkileri istatistiki olarak önemli (p≤0.001) bulunmuştur.   

Priming uygulamalarının biber tohumlarının yüksek sıcaklıkta 

çimlenme hızı üzerine etkileri incelendiğinde değerlerin 6.33-11.00 

arasında değiştiği görülmektedir. Kontrol (6.67 gün) ile karşılaştırıl-

dığında, priming uygulamalarından KNO3 + 0 mg.l-1 Pro-Ca, KNO3 + 

25 mg.l-1 Pro-Ca, KH2PO4 + 0 mg.l-1 Pro-Ca ve KH2PO4 + 25 mg.l-1 

Pro-Ca uygulamalarının G50 üzerine olumlu ya da olumsuz herhangi bir 

etkisi olmazken diğer priming uygulamaları G50 değerini artırmıştır 

(Şekil 2.4). Bir başka deyişle priming uygulanan tohumlar daha yavaş 

çimlenme göstermişlerdir.  
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Şekil 2.4. Ekim Öncesi Tohumlara Yapılan Priming + Pro-Ca Uygulamalarının Biber 
Tohumlarının 35°C’de Çimlenme Hızı (G50) Üzerine Etkileri 
 

2.2.5. Çıkış Yüzdesi (%) 

Priming + Pro-Ca uygulamalarının yüksek sıcaklıkta (35°C) biber 

tohumlarının çıkış yüzdesi üzerine etkileri ile ilgili veriler Şekil 2.5’te 

verilmiştir. Denemeye konu olan uygulamalarının yüksek sıcaklıkta 

biber tohumlarının çıkış yüzdesi üzerine etkileri istatistiki olarak 

önemli (p≤0.001) bulunmuştur. Şekil 2.5 incelendiğinde çıkış 

oranlarının %54.67-86.67 arasında değiştiği görülmektedir. Priming 

uygulamaları genel olarak kontrole (%69.33) göre çıkış oranını önemli 

oranlarda arttırmıştır. 

 



 

 

 351 

En yüksek çıkış oranı (%86.67), KH2PO4 + 50 mg.l-1 Pro-Ca ile 

muamele edilen tohumlardan elde edilmiştir. Bunu istatistiksel olarak 

aynı grupta yer alan PEG + 50 mg.l-1 Pro-Ca uygulaması takip etmiştir. 

Diğer taraftan en düşük çıkış oranı %54.67 ile PEG + 0 mg.l-1 Pro-Ca 

uygulamasında görülmüştür. 
 

 

Şekil 2.5. Ekim Öncesi Tohumlara Yapılan Priming + Pro-Ca Uygulamalarının 
Biber Tohumlarının 35°C’de Tohum Çıkış Yüzdesi Üzerine Etkileri (x = Açı 
dönüşüm değerleri olup, istatistiki analizler bu verilere göre yapılmıştır,  y = Aynı 
harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiki olarak önemli değildir). 
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2.2.6. Ortalama Çıkış Süresi (MET) (gün)  

Priming uygulamalarının yüksek sıcaklık koşullarında (35°C) biber 

tohumlarının ortalama çıkış süresi üzerine etkileri ile ilgili veriler Şekil 

2.6’da özetlenmiştir. Ortalama çıkış süresi bakımından uygulamalar 

arasındaki fark istatistiki olarak önemli (p≤0.001) bulunmuştur. 
 

 

Şekil 2.6. Ekim Öncesi Tohumlara Yapılan Priming + Pro-Ca Uygulamalarının Biber 
Tohumlarının 35°C’de Ortalama Çıkış Süresi (MET) Üzerine Etkileri. 
 

Şekil 2.6’dan uygulamaların biber tohumlarının ortalama çıkış süresi 

üzerine etkileri incelendiğinde ortalama değerlerin 8.3-11.73 gün 

arasında değiştiği görülmektedir. PEG + 100 mg.l-1 Pro-Ca uygulaması 

11.73 gün ile en yüksek ortalama çimlenme süresi değerine sahip iken 
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en düşük değer 8.3 gün ile KH2PO4 + 0 mg.l-1 Pro-Ca uygulamasında 

görülmüştür. 

Priming uygulamaları kontrole oranla genelde (KH2PO4 + 0 mg.l-1 Pro-

Ca ve KNO3 + 0 mg.l-1 Pro-Ca uygulamaları hariç) çimlenme süresini 

uzatmıştır. Ancak bu durum istatistiki olarak önemli olmamıştır. Elde 

edilen bu sonuçlar priming uygulamalarının hercai menekşede yüksek 

sıcaklıkta (35°C) çimlenme ve toprak çıkışları üzerindeki etkilerini 

araştıran Yoon ve ark. (1997) ile paralellik göstermektedir. Söz konusu 

çalışmada priming uygulamaları arasında en hızlı çimlenme ve en 

yüksek çıkış oranı -1.0 MPa su basıncına sahip CaCl2 ortamda prime 

edilen tohumlardan elde edilmiştir. 

2.2.7. Çıkış İndisi 

Priming + Pro-Ca uygulamalarının yüksek sıcaklıkta (35°C) biber 

tohumlarının çıkış indisi üzerine etkileri ile ilgili veriler Şekil 2.7’de 

verilmiştir. Priming + Pro-Ca uygulamalarının yüksek sıcaklıkta biber 

tohumlarının çıkış indisi üzerine etkileri istatistiki olarak önemli 

(p≤0.001) bulunmuştur. Uygulamaların biber tohumlarının çıkış indisi 

üzerine etkileri incelendiğinde değerlerin 1.46-2.35 arasında değiştiği 

görülmektedir. En yüksek çıkış indisi değeri (2.35) KH2PO4 + 0 mg.l-1 

Pro-Ca uygulamasından elde edilirken; onu istatistiki olarak aynı grupta 

yer alan KH2PO4 + 50 mg.l-1 Pro-Ca, PEG + 50 mg.l-1 Pro-Ca 

uygulamaları takip etmiştir (Şekil 4.15). Özellikle bu üç uygulama 

kontrole (1.80) oranla çıkış indisini artırarak tohum vigorunu önemli 

derecede artırmıştır. Elde edilen bu sonuçlar Ozmotik priming 
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uygulamalarının (%2 KNO3) kavunda çıkış indeksini artırdığını 

bildiren Farooq ve ark. (2007) ile uyum içerisindedir.  

 

 

Şekil 2.7. Ekim Öncesi Tohumlara Yapılan Priming + Pro-Ca Uygulamalarının Biber 
Tohumlarının 35°C’de Çıkış İndisi Üzerine Etkileri. 
 

 

2.2.8. Çıkış Hızı (E50) (gün)  

Farklı konsantrasyonlarda yapılan priming + Pro-Ca uygulamalarının 

yüksek sıcaklık altında biber tohumlularının ortalama çıkış zamanına 

ilişkin verilerle yapılan duncan testi sonuçları Şekil 2.8’de 

özetlenmiştir.  
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Şekil 2.8. Ekim Öncesi Tohumlara Yapılan Priming + Pro-Ca Uygulamalarının Biber 
Tohumlarının 35°C’de Çıkış Hızı (E50) Üzerine Etkileri. 
 

Denemeye konu olan uygulamalarının yüksek sıcaklıkta biber 

tohumlarının çıkış hızı üzerine etkileri istatistiki olarak önemli (p≤0.05) 

bulunmuştur. Priming uygulamaları sonucu tohum çıkış hızı artmış yani 

%50 çıkış için gerekli olan gün sayısı (E50) azalmıştır. Şekil 2.8’den 

uygulamaların biber tohumlarının çıkış hızı üzerine etkileri 

incelendiğinde değerlerin 8.00-11.33 gün arasında değiştiği 

görülmektedir. Kontrol tohumları %50 çimlenme için 9.33 güne gerek 

duymuş iken en hızlı çimlenme gösteren KH2PO4 + 0 mg.l-1 Pro-Ca ile 

muamele edilen tohumlarda bu süre 8 güne düşmüştür (Şekil 2.8). Bir 

başka deyişle kontrol tohumları daha yavaş çimlenme göstermişlerdir. 
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Bunula birlikte bu iki uygulama arsındaki fark istatistiki olarak önemli 

olmamıştır. Bu bulgular priming uygulamalarının marulda yüksek 

sıcaklıkta (35°C) çimlenme ve toprak çıkışları üzerindeki etkilerini 

araştıran Korkmaz (2006) ile paralellik göstermektedir. Söz konusu 

çalışmada priming uygulamaları arasında en düşük E50 değeri (5.91 

gün) 10 µM ACC ilave edilmiş -1.5 MPa su basıncına sahip KH2PO4 

ortamda prime edilen tohumlardan elde edilmiştir. Aynı çalışmada 

kontrol tohumlarının çıkış hızı 11.1 gün olup en geç çıkış gösteren grup 

olmuştur.  Bir başka çalışmada ozmotik priming uygulamalarının (%3 

KNO3) kavunda çıkış hızını (E50) artırdığını yani %50 çıkış için gerekli 

olan gün sayısını (E50) azalttığı bildirilmiştir (Farooq ve ark., 2007).  
 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Biber dünyada olduğu kadar ülkemizde de gerek açıkta gerekse örtü 

altında yoğun yetiştiriciliği yapılan bir sebzedir. Yetiştiriciliği yapılan 

bölgelerde üreticilerin önemli gelir kaynaklarından birisidir. Biber 

yüksek verim ve kaliteli tohum üretiminde uzun bir vejetasyon süresine 

gereksinim duymaktadır. Üniform fide gelişimi ve yeterli miktarda 

ürün elde etmek için çimlenme ve çıkış hızı oldukça büyük önem 

taşımaktadır. Biber tohumlarının soğuk topraklarda çimlenme hızı 

yavaşlarken, 24-30°C arasındaki sıcaklıklarda çıkış hızı artmaktadır 

(Kaya, 2008). Bu yüzden birçok bitkide olduğu gibi biber tohumları 

düşük ve yüksek dereceli toprak sıcaklığının olduğu iklim şartlarında 

ya da fide üretim alanlarına ekildiklerinde çimlenme, çıkış ve fide 

gelişimi olumsuz yönde etkilenecektir. Bu durum özellikle de fide 

yetiştirme dönemi olan erken ilkbaharın soğuk geçtiği bölgelerimizde 
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ya da ikinci ürün için haziran-ağustos aylarında fide ihtiyacını 

karşılamak amacıyla ekilen bitki tohumlarda çıkışta düzensizlik ve 

gecikmelere, istenen bitki popülasyonunun elde edilememesine, zayıf 

ve cılız fide oluşumuna neden olmaktadır. Bu noktadan hareketle 

yürütülen bu araştırmada, PEG, KNO3 ve KH2PO4 kimyasallarıyla 

hazırlanan çözeltilere bir büyüme düzenleyici olan Pro-Ca’un farklı 

dozları ilave edilerek biber tohumlarının ekim öncesi priming 

uygulamasıyla yüksek (35°C) sıcaklık koşullarında çimlenme ve çıkış 

performansları incelenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar ve 

yapılan öneriler aşağıda özetlenmiştir. 

Bu araştırma sonucunda ekim öncesi tohumlara priming + Pro-Ca 

uygulamaları ile stres sıcaklıkları altında biberin tohum çimlenmesi ve 

fide çıkış performansının olumlu yönde etkilendiği görülmüştür. 

Bildiğimiz kadarıyla yapılan bu araştırma bir ilk olma özelliğindedir. 

Farklı konsantrasyonlarda yapılan priming + Pro-Ca uygulamalarının 

stres sıcaklıkları altındaki biber bitkileri üzerindeki etkileri 

incelendiğinde, priming + Pro-Ca uygulamalarının büyük çoğunluğu-

nun kontrol tohumlarına kıyasla daha iyi sonuç verdiği bulunmuştur. 

Her ne kadar tüm priming + Pro-Ca uygulamaları stres koşulları altında 

tohum çimlenme ve fide çıkış yüzdelerini arttırmada etkili olarak 

bulunsa da, en etkili uygulama KH2PO4 + 0 mg.l-1 Pro-Ca gruplarında 

görülmüştür. Pro-Ca konsantrasyonunun 50 mg.l-1’e kadar arttırılması 

ile tohum çimlenme ve çıkış yüzdelerinde iyileşmeler gözlemlenmiş, 

Pro-Ca konsantrasyonunun 100 mg.l-1’e çıkarılması ile tohum 
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çimlenme ve çıkış performansında önemli olmayan düşüşler 

gerçekleşmiştir. 

Üç farklı priming kimyasalla birlikte farklı konsantrasyonlarda 

uygulanan Pro-Ca’un yüksek sıcaklık altındaki biber tohumlarının 

çimlenme ve çıkış indisi üzerine etkileri incelendiğinde, KH2PO4 + 25 

mg.l-1 Pro-Ca uygulamalarının diğer uygulamalara göre daha etkili 

olduğu ve daha iyi sonuç verdiği söylenebilir. Bu nedenle özellikle 

uygulama kolaylığı da dikkate alındığında ekim öncesi priming + 25 

mg.l-1 Pro-Ca tohum uygulaması, özellikle ikinci ürün ya da örtüaltı 

yetiştiriciliği için haziran-ağustos aylarında fide ihtiyacını karşılamak 

amacıyla tercih edilebilir. 

Yüksek sıcaklık koşulları altında üç farklı kimyasalla birlikte farklı 

konsantrasyonlarda uygulanan Pro-Ca’un biber tohumlarının ortalama 

çimlenme ve çıkış zamanı üzerine etkileri incelendiğinde, genel olarak 

KH2PO4 + 25 mg.l-1 Pro-Ca uygulamasının diğer uygulamalara göre 

daha etkili olduğu ve daha iyi sonuç verdiği ortaya çıkmıştır. Buna 

ilaveten sonuçlar incelendiğinde G50 ve E50 değerlerinde de KH2PO4 + 

25 mg.l-1 Pro-Ca uygulamasının öne çıktığı görülmektedir. 

Artan oranlardaki Pro-Ca konsantrasyonlarının etkisi dikkate 

alındığında, Pro-Ca konsantrasyonunun artması ile ölçülen veya 

üzerinde analiz yapılan değişkenlerde pozitif yönde (stresten korunma 

yönünde) değişimler olduğu gözlemlenmiş ve bu etki 25 mg.l-1 Pro-Ca 

konsantrasyonu ile maksimuma ulaşmıştır. Pro-Ca konsantrasyonunun 

daha da arttırılarak 50 mg.l-1’e yükseltilmesi sonucu strese karşı 

toleransın 25 mg.l-1’e oranla bir miktar fakat genelde istatiksel anlamda 
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önemli olmayan bir şekilde azaldığı yapılan ölçüm ve analiz 

sonuçlarına dayanarak söylenebilir. 

Bu araştırma sonuçlarına dayanarak, bir bitki büyüme düzenleyicisi 

olarak kabul edilen Pro-Ca’un KH2PO4 ile birlikte yüksek sıcaklık 

altında biber fidelerinin tarla çıkış performansını olumlu yönde 

arttırmada ve buna bağlı olarak stres sıcaklıklarına karşı tolerans 

kazandırmada kullanılabileceği ortaya çıkmıştır. Ancak, bu 

araştırmanın bir laboratuvar çalışması olmasından dolayı gerçek 

koşullar (tarla şartları) altında tekrar edilmesi sonuçların güvenilir ve 

kullanılabilir olması açısından büyük öneme sahiptir. Bu yöndeki bir 

çalışma, bu araştırmanın devamı niteliğinde fakat farklı bir çalışmayla 

bundan sonraki aşamalarda yapılabileceği düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Süs bitkileri yetiştiriciliği 5000 yıl öncesine dayanmakta, çiçekleri, 

meyveleri, yaprakları veya formuyla görsel etkinlik sergileyen veya bu 

özellikleriyle ön plana çıkan bitkiler süs bitkileri olarak 

değerlendirilmektedir. İnsanları mutlu edip haz vermesinin yanında 

hava kalitesini artırıp, çevredeki zararlı madde konsantrasyonlarını 

düşürmesiyle de insan sağlığı açısından önemi büyüktür. Mendel’ den 

bu yana bitki ıslahının evrimi süs bitkileri ıslahını da yönlendirmiş ve 

hızlandırmıştır. Süs bitkileri ıslahçıları, tarımsal verimliliği ve kaliteyi 

artırarak, üretici, tüketici ve ilgili sektör taleplerine cevap verebilen, 

hastalık, zararlı ve olumsuz çevre şartlarına dayanıklı, geniş 

adaptasyonu olan yeni türlerin ve çeşitlerin gelişmesini hedeflerken var 

olan kültür bitkilerine ise yeni ve farklı özellikler kazandırmayı 

amaçlamaktadır. İndüksiyon, doğal ve yapay seleksiyon, melezleme ve 

mutasyon gibi klasik, genetik mühendisliği ve in vitro gibi modern ıslah 

metotları ıslahçıları bu hedeflere ulaştırmaktadır.  

Son yıllarda, çevre ve sağlık dostu üretim yöntemleri ve bitki üretimine 

girdi kaynakların bilinçli kullanımı önemli bir sürdürülebilirlik hedefi 

haline gelmiştir. Çevrenin korunması, tarımda olduğu kadar süs 

bitkilerinde de kullanılan sınırlı doğal sürdürülebilir kaynakların 

verimli tüketimini gerektirmekte, bu da sürdürülebilir enerji tasarrufu 

stratejilerinin, su ve gübre ihtiyaçlarının azaltılmasına, üretim 

yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik eğilimler 

yetiştiricileri yenilikçi ıslah hedeflerine zorlamaktadır. Yeni çeşitlerin 

daha az veya hiç kimyasal girdi olmadan yetiştirilmesi, biyotik ve 
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abiyotik strese toleranslı, kaliteli, bitki büyüme düzenleyicileri ile hasat 

sonrası işlemler için kullanılan kimyasallara gerek duyulmayan yeni 

yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesine olan talepler artmaktadır. Bu 

talep doğrultusunda ıslah şirketleri oluşturacakları yeni fırsatlar ile 

gelecekte daha yeni pazarlar elde edeceklerdir. 

Süs bitkileri ıslahında sürdürülebilirlilik, doğal kaynakların korunup 

gen havuzlarının oluşturulması, hastalık veya zararlıya karşı dirençli, 

adaptasyonu yüksek bitkilerin seleksiyonu pestisit kullanımları 

azaltacak, doğal kompakt büyüyen bitkiler kültür sırasında bitki 

büyüme düzenleyicilerin kullanımını ortadan kaldıracaktır. 

1. BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI 

Islah programında istenen özelliklerin ileriki jenerasyona aktarılması 

ancak gen havuzunda gerekli özelliklere sahip genotiplerin bulunması 

ile gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle iyi karakterize edilmiş genetik 

kaynakların ıslah programlarına dahil edilmesi ıslah başarısını artıran 

en önemli adımlardan biridir. Dünya’da 85.000-99.000 arasında süs 

bitkileri potansiyeline sahip bitki türünün olduğu (Long ve ark., 2018) 

bunların yalnızca 35.000 türün yetiştiriciliği yapıldığı bildirilmektedir 

(Khoshbakht ve Hammer, 2008). Bulunduğu konum, doğal bitki örtüsü, 

elverişli iklim ve toprak özelliklerinden dolayı Türkiye’de yaklaşık 

12000 bitki taksonu ile 3700’den fazla endemik bitki örtüsüne sahip bir 

ülkedir (Şenkul ve Kaya, 2017). Bu nedenle özellikle coğrafi yayılışı 

dar olan, bir ya da bir kaç popülasyondan bilinen, popülasyon boyutu 

küçük ya da popülasyon boyutu giderek azalan türler ile insan eliyle 

toplanılan endemik türlerin yok olmadan ıslah edilerek sürdürebilirliliği 
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gerekmektedir (Akkemik, 2014). Bundan dolayı bir çok gen kaynağının 

hala karakterize edilmediği de göz önüne alındığında, doğal 

kaynakların korunması ve gelecek yaşam ve nesiller için sürdürülebilir 

doğal kaynak yönetimi, ekosistem ve biyoçeşitliliğin korunması önemli 

ıslah çalışmalarının yapıldığı sınırlı sayıdaki tür ve çeşitlerin 

geliştirilmesinde önem arzetmektedir (Moiseenko ve ark., 2012). 

Genetik kaynakların, bitki ıslahı ve yeni süs bitkileri çeşitlerinin 

gelişimi için korunması esastır. Arazi örtüsü değişiklikleri, istilacı türler 

ve diğer faktörler nedeniyle süs bitkilerinin birçok yabani tür/çeşiti 

tehlike altındadır (Meral ve ark., 2018). Süs bitkileri, yerinde koruma 

(in situ) , yeri dışında (ex situ) koruma, sürdürülebilir kullanımlar ve 

yasal sistemlerle korunabilinmektedir. Doğa rezervleri, tohum 

bankaları ve gen kaynağı merkezleri süs bitkilerinin korunmasında 

önemli rol oynamaktadır. Birleşmiş Milletler biyolojik çeşitlilik 

Sözleşmesi (CBD), Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki 

türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (CITES), Nagoya 

Protokolü (Van Huylenbroeck, 2020) ve ülkemizde de “Bitki Genetik 

Kaynakların/Çeşitliliğin Muhafazası Ulusal Programı” ve Türk 

Anayasası ile biyolojik çeşitlilik küresel, bölgesel, ulusal ve yerel 

düzeylerdeki diğer yasal sistemler süs bitkilerinin korunmasını ve 

sürdürülebilir kullanımına yönelik stratejinin oluşturulması için 

gereken yasal çerçeveyi sağlamaktadır.  
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2. HASTALIK VE ZARARLIYA KARŞI DİRENÇ 

Süs bitkileri ıslahında hastalık ve zararlı direncine yönelik çalışmalar 

çok azdır. Bununla beraber kimyasal kullanımlar bitki sağlığı için 

sürdürülebilir olmamakta ve bu probleme karşı yeni çözüm arayışlarına 

ihtiyaç vardır. Süs bitkileri pazarında en önemli ekonomik kayıp 

hastalık ve zararlıların bitkilerin estetik değerini azaltmasındandır. Bu 

nedenle dirençli genotiplerin seçimi ekonomik anlamda olumlu etkilere 

sahip olacaktır. Geleneksel ıslah programlarında dirençli bitkiler elde 

edebilmek için gen havuzuna yabani türlerden veya farklı genlere sahip 

gen kaynakları gibi direnci yüksek genotiplerin dahil edilmesi ilk adım 

olacaktır. Türler arası melezlemelerle beraber yavru döllerde 

uygulanacak tekrarlamalı seleksiyon ile direnci yüksek genotiplerin 

seçimiyle hastalık ve zararlılara karşı toleranslı kaliteli bitkiler 

kazandırılmaktadır. Son zamanlarda yabani gen kaynaklarının 

kullanımı ile özellikle bahçe gülleri olmak üzere kesme güllerde de 

dayanımı artırmak için önemli ıslah çalışmaları ülkemiz dahil olmak 

üzere dünya da yapılmaktadır. Şimşir deki ilk ıslah Calonectria spp ‘nin 

yüksek oranda bu bitkiye zarar vermesiyle bu hastalığa karşı direnç 

geliştirmek için oluşturulmuştur (Van Laere ve ark., 2015). Yine kesme 

çiçek ve bahçe çiçeği olarak kullanılan Anigozanthos spp. için Puccinia 

haemdori ve Alternaria anigozanthi’ye (Growns, 2015), Ortancalarda 

(Hydrangea macrophylla) ise küllemeye karşı (Kardos ve ark., 2009) 

direnç kazandırmak için türlerarası melezlemeler yapılmaktadır. 

Modern ıslah programlarında ise en iyi ebeveynleri ve üstün özellikteki 

yavruları seçebilmek için etkili tarama tekniklerine ihtiyaç vardır. Son 
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yıllarda fenotipleme ile bitkilerde hastalık ve zararlı direncinin 

taranması önemli bir teknolojik ilerleme olmasına rağmen (Shakoor ve 

ark., 2017) süs bitkileri ıslahında henüz kullanılmamaktadır. Bunlara ek 

olarak süs bitkileri ıslahında, Markör destekli Seleksiyon (MAS) ve 

Kantitatif Özellik Lokusları (QTL) ile doku kültüründe rejenerasyon, 

genetik mutasyon gibi biyoteknolojik uygulamalarda hastalık ve zararlı 

direnci için kullanılan ıslah yöntem ve teknikleridir. (Thakur ve ark., 

2002; Koning- Boucoiran ve ark., 2012; Debener ve Bryne, 2014; 

Zyang ve ark., 2014). 

Sürdürülebilir yabancı ot yönetimi için süs bitkilerinde ve peyzajda 

önleyici ve kültürel önlemler gereklidir (AgriLife, 2020). Kültürel 

önlem olarak yoğun ekim, malç ve örtü bitkilerinin kullanımı herbisit 

kullanımının önüne geçebilmektedir (Mennan ve ark., 2020). Örtü 

bitkilerinin kullanımında, toprağı örten ve yabani otlara allelopatik 

özellik gösterebilenler seçilmelidir (McCurdy ve Denny, 2018). 

3. KURAKLIK STRESİNE TOLERANS 

İklim değişikliğine bağlı olarak artan ciddi kuraklıklar sonucunda 

atmosferik evoporasyon kayıplarının yükselmesi, gelişimleri için suya 

ihtiyacı olan ve su noksanlığı çoğu zaman verim kayıplarına yol açan 

kültür bitkileri yetiştiricilerini zor duruma sokmaktadır (Örs ve Ekinci, 

2015). Ayrıca kentsel ortamlarda sokak ağaçları ve peyzajda kullanılan 

süs bitkileri, su noksanlığı, sıcaklık ve tuzluluk gibi birçok abiyotik 

strese karşın dikilmektedirler. Son yıllarda özellikle peyzaj 

düzenlemelerinde kuraklığa adapte edilmiş yeni bitki tür veya çeşitleri 

için artan talep vardır. Yüksek estetik değeri olan kuraklığa karşı 
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toleranslı bitkilerin geliştirilmesi ıslahçıların amaçlarındandır. Kurak 

ve yarı kurak ortamlarda doğal olarak gelişen yabani bitkilerin 

taranması ve seçilmesi burada önemli rol oynamaktadır. Tuzluluk ve su 

kıtlığının olduğu Akdeniz havzasında birçok ülke yerel havzasında 

bulunan bitkilerin süs bitkilerinde kullanım potansiyeli konusunda 

önemli çalışmalar yapmış ve yeni bitki tür ve çeşitler geliştirilerek 

pazara sunulmuştur (De Pascale ve Romano, 2019). Yine şuan 

ülkemizde yürütülen bir çok proje ve araştırma ile ülkemizde süs 

bitkileri potansiyeli olan bitkiler belirlenerek kullanıma sunulmakta 

(Yalçınalp ve ark., 2017; Çakır ve ark., 2017; Meral ve ark., 2018) ve 

melezleme ıslahı yapılarak yeni bitki tür ve çeşitlerin oluşmasına zemin 

oluşturmaktadır. Poliplodizasyon ıslahı ile Barış çiçeği olarak 

adlandırılan Spatifilyum (van Laere ve ark., 2011) ve Lonicera japonica 

(Li ve ark, 2011) ile yapılan farklı çalışmalarda da kuraklığa kontrole 

göre daha dirençli bitkiler elde edildiği bildirilmiştir. Güllerde yapılan 

bir çalışmada da genotip ile su eksikliğini ifade eden fizyolojik etkiler 

arasında büyük ilişkilerin olduğu uygun bitki seçimlerinin kuraklık 

toleransını artırabileceği rapor edilmiştir (Li-Marchetti ve ark., 2015).  

4. KOMPAKT BİTKİ 

Bitki boyu, ekonomik açıdan önemli çok sayıda süs bitkisinde birincil 

öneme sahip kalite parametresidir. Tüketiciler, kısa, kompakt ve süs 

değeri yüksek kaliteli bitkileri tercih etmektedirler. Bununla beraber, 

kompakt bitkiler, mekanik işlemi kolaylaştırırken nakliye maliyetlerini 

düşürür ve perakendeciler için avantajlar sağlar (Muller, 2011). 

Böylelikle tüm üretim ve hasat sonrası zincir boyunca kompakt bitkiler 
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tercih edilmekte, üretimde ve dağıtımda karlılığı arttırmaktadır. 

Özellikle tek yıllık süs bitkilerinde ve saksılı süs bitkilerinde bitki 

büyümesini azaltmak veya kontrol altına almak için ‘Chlormequat’, 

‘daminozide’ veya ‘paclobutrazol’ gibi bitki büyümeyi düzenleyiciler 

kullanılmaktadır. Onaylı olarak kullanılan bitki büyüme düzenleyicileri 

büyük ölçüde ülkelere bağlı olarak piyasaya sürülmektedir. Örneğin, 

yaygın olarak kullanılan iki kimyasal olan paclobutrazol ve 

daminozide'nin uygulanması artık birçok Avrupa ülkesinde 

onaylanmamaktadır (Andersen ve ark., 2002; Bhattacharya ve ark., 

2010). Bitki cinsleri ve türler arasında farklılıklar olsa da dünyadaki 

önemli süs bitkilerinin çoğu (örneğin saksı gülleri, Hibiscus, 

Kalanchoe¨) şu anda kimyasal büyüme düzenleyici kullanılarak 

üretilmektedir. Çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyen 

kimyasalardan dolayı son yıllarda, diğer bitki büyüme düzenleme 

yöntemleri giderek geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Yapılan 

çalışmalarda farklı sıcaklık uygulamaları ve farklı ışık dalga boylarının 

kullanılması, sürgün uzamasını kontrol altına almada etkili olmuştur 

(Clifford ve ark., 2004; Oerum ve Christensen, 2010). Melezlemelerle 

yapılan çalışmalarda da yavru döllerde kompakt büyüyen bitkilerin 

seçimi ile bitki büyüme düzenleyicilerine gerek kalmadan kompakt 

bitkilerin elde edildiği bildirilmiştir. Petunia hybrida ve Escaloonia’ da 

poliploidi yöntemi ile kısa boylu kompakt bitkiler elde edilmiştir 

(Regalado ve ark., 2017; Denaeghel ve ark., 2018).  
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5. VAZO/RAF ÖMRÜ 

Kesme çiçeklerin ve saksı bitkilerinin hasat sonrası ömrü, hasatla 

edilmesi ile başlayan dekoratif değer kaybıyla biten dönem olarak 

tanımlanır. Bu özellik kesme çiçekler için vazo ömrü, saksı bitkileri için 

raf ömrü olarak tanımlanır. Bu süreyi belirleyen fizyolojik özellikler; 

çiçeklerin açılıp daha sonra kapanması, taze ağırlığın azalması, bitki 

organlarının yaşlanması (örn. taçyaprak ve yapraklar), çiçek ve 

yapraklardaki renk değişiklikleri, yaprak ve çiçeklerde boyun 

bükülmesi ve bitki organlarının dökülmesidir. Uzun ömür, yetiştirme 

mevsimine ve tür/çeşide göre değişmektedir. Örneğin Ipomea spp. bazı 

çeşitlerinin vazo ömrü birkaç saat iken Phalaenopsis spp ‘nin bazı 

çeşitleri ise bir aydan fazla olduğu bildirilmiştir (Ashman ve Schoen 

1994). Potansiyel vazo ömrü esas olarak, genotip (çeşitlilik) ve büyüme 

ortamı tarafından belirlenen morfolojik ve fizyolojik özelliklere 

(fenotip) bağlıdır (Fanourakis ve ark., 2012; Mortensen ve Gislerød, 

1999; van Meeteren ve ark., 2005). Hasat öncesi ortam ile kesme 

çiçeklerin hasat sonrası ömrü arasında güçlü bir ilişki olduğu 

bildirilmektedir. Kesme çiçeklerin ve saksı bitkilerinin uzun 

ömürlülüğünü artırmak için, oldukça çeşitli hasat sonrası prosedürler 

kullanılmaktadır. Bunlar, nakliyeden önce hasat edilen kesme çiçek ve 

saksı bitkilerine ön soğutma yapılması, nakliye için uygun ambalajların 

kullanılması ve farklı depolama, nakliye ve satış sırasında sıcaklık ve 

atmosferin (örn. CO2, O2 ve etilen) kontrol edilmesiyle başlar (Nowak 

ve Rudnicki 1990; Reid, 2004; Scariot ve ark., 2014). Patojenlerle 

mücadele için ise, hasat ekipmanını sterilize etme, uygun saklama 



 

 

 373 

odaları kullanma ve farklı kimyasalların içerdiği vazo solüsyonlarının 

eklenmesidir (Macnish ve ark., 2010; van Doorn ve ark., 1990; van 

Doorn ve Witte, 1997). Yaşlanma ve absisyon indükleyici fitohormon 

olan etilenin etkisini azaltmak için, ağır metal olan gümüş tiyosülfat 

içeren preparatlar yerine toksik olmayan 1-MCP (1-

metilsiklopropen)’nin kullanılması çevre ve bitki sağlığı açısından daha 

değerli olmaktadır (Blankenship ve Dole, 2003). Bununla birlikte, bu 

hasat sonrası işlemler çevreye zararlı ve pahalıdır, bu nedenle bu 

işlemlerden vazgeçebilecek yeni kesme çiçek ve saksı bitkisi 

çeşitlerinin geliştirilmesi en sürdürülebilir stratejiyi temsil etmektedir. 

Bu strateji de ıslah sırasında seleksiyon yoluyla uzun ömürlülüğe sahip 

hat ve bireylerin belirlenmesi ile mümkün olmaktadır. Dahası, yeni gen 

kaynakları ile yapılan melezlemeler ve tür içi melezlemeler, uzun 

vazo/raf ömrünün yavru bireylerde (F1, F2, Fn…) mevcut gen 

havuzunda bile geliştirilebileceğini göstermektedir. Uzun vazo/raf 

ömrünün kalıtımı poligenik olduğundan ileri hatlarda seçimi zordur ve 

karmaşıktır. Özelliğin seçilmesindeki ve kalıtımın netleştirilmesindeki 

bu zorluklara rağmen, son yıllarda kesme güllerde, saksılı mini gül, 

kalonşo ve karanfil gibi süs bitkilerinde başarılı sonuçlar elde 

edilmiştir. Çoğu melezleme çalışmalarında uzun ömürlülüğün yüksek 

derecede kalıtım gösterdiği, karakterize edilen uzun ömürlülük 

özelliğine sahip genlerin belirlenmesi ile karanfil ve petunyalarda 

moleküler genetik ıslah yöntemi ile olumlu sonuçlar alındığı rapor 

edilmiştir (Mibus, 2018) Yine süs bitkilerinde yaşlanma ve etilenin 

etkisini azaltan moleküler destekli ıslah programlarıyla önemli 

çalışmalar yapılmıştır (Onaziki ve ark., 2004a) 
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SONUÇ 

Süs bitkilerinin çevreye ve sağlığa duyarlı ıslah yöntemleri, daha 

sürdürülebilir bitki üretimi ve çevrenin korunması hedefi için önemli 

hale gelmiştir. İnsan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve çevreye 

zararlı etkileri nedeniyle, modern bitki üretiminde kullanılan çok sayıda 

kimyasal onayını kaybetmiş ve ileriki dönemlerde de daha fazla 

kimyasalın onayını kaybedeceği düşünülmektedir. Bu nedenle, bitki 

genetik kaynakları korunup karakterize edilerek ıslah programlarına 

dahil edilmelidir. Ayrıca kimyasal girdileri azaltmak için hastalık ve 

zararlılara karşı direncin geliştirilmesi, abiyotik stres koşullarına 

tolerasın, artması, bitki büyümesinin kontrol altına alınması ve hasat 

sonrası uygulamalardaki yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesi 

gerekmektedir. Islah çalışmalarının uzun yıllar sürmesi, fazla emek 

istemesi ve maliyetli olması nedeni ile bu tür çalışmaların gerek kamu 

kuruluşları gerekse özel sektör işbirliği ile desteklenmesini zorunlu 

kılmaktadır. Bu yeni ıslah yöntem ve uygulamaların multidisipliner 

çalışmalarla ortaya konulması ve geleneksel ıslah yöntemlerinin 

yanında modern ıslah yöntemlerinin de kullanılması ile kalite 

arttırılarak sürdürülebilir süs bitkilerinin üretilmesi hızlanacaktır. 
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GİRİŞ 

 

Günümüzde dünyanın en önemli sorunlarından biri nüfus artışı olarak 

gösterilmektedir. Dünya nüfusu 1750’de 717 milyon iken, bu sayının 

2025 yılına kadar 8 milyarı geçeceği tahmin edilmektedir (Şevik, 2020; 

Demir, 2018). Endüstriyel gelişim ve nüfus artışının bir sonucu olarak 

kentleşme hızla artmaktadır (Meral, 2015). Bu artış, giderek azalan 

doğal kaynaklar üzerinde ciddi baskılar yaratmakta ve başta çevre 

kirliliği ve beslenme olmak üzere birçok sorunu beraberinde 

getirmektedir (Bayraktar ve ark., 2019; Meral, 2015). Günümüzde bu 

problemlerin çözümü olarak birim alan başına düşen üretimin 

arttırılması, yeni üretim alanlarının belirlenmesi ve bugüne kadar gıda 

olarak kullanılmayan kaynakların kullanılması gibi çareler 

aranmaktadır. Bu bağlamda son zamanlarda önerilen çözümlerden biri 

de kentsel alanlarda gıda ürünlerinin üretilmeye başlanmasıdır. Bu 

nedenle gün geçtikçe, parklarda, yol kenarlarında, çatılarda, duvarlarda 

kısaca kent alanlarında gıda olarak tüketilebilecek bitkilerin yetiştirilme 

çalışmaları hız kazanmaktadır. Yenebilir peyzaj kavramı da bu amaçla 

hayatımıza girmiştir (Şevik ve ark., 2020). 

Yenilebilir süs bitkileri hem gıda olarak, hem de dekoratif açıdan peyzaj 

tasarımlarında kullanılabilecek ağaç, ağaççık, çalı ve otsu bitkilerin 

tamamıdır (Çelik, 2017). Peyzaj projelerindeki bitkisel tasarımlarda, 

yenilebilir bitkiler ile süs bitkileri arasındaki rekabet, her zaman süs 

bitkileri tarafından kazanılamamaktadır. Yenilebilir bitkilerde meyve, 

şekil, doku, çiçek ve renkleri ile süs bitkileri kadar görsel olarak çekici 
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olmasının yanı sıra yemek masalarımıza da lezzet katabilmektedir 

(Fetouh, 2018).  

Son yıllarda yenilebilir bitkilerin, süs bitkileri ile bakım, gübreleme ve 

sulama maliyetleri açısından aynı özen ve maliyeti paylaştığından 

gittikçe popüler olmuş ve 2011 yılından bugüne 700’den fazla çalışma 

ile desteklenmiştir (Falla ve ark., 2020; Fetouh, 2018). Yenilebilir süs 

bitkilerinin peyzaj tasarımlarında kullanılması, kentlilerin doğal gıdaya 

kolayca ulaşabilmesi, çocukların bitki büyüme süreçlerine dahil olarak 

üretici bir toplum bilinci oluşturulması yönünden oldukça önemlidir 

(Yalçınalp ve ark., 2017). Ülkemizde yetişebilen sayısız yenilebilir 

bitki, peyzaj mimarlığında kullanılmakta olan geleneksel peyzaj 

bitkilerinin yerini kolayca alabilir, herhangi bir peyzaj tasarımına 

kolayca entegre edilebilir ve birçok yeni işlevi yerine getirebilirler. 

Yenilebilir peyzaj, toplumun yerel gıdaya ulaşımının nasıl sağlanmaya 

başlanabileceğinin önemli örneklerinin başında gelmektedir 

(Mackelvie, 2014) ve ticari kazanç sağlama amacı gütmemektedir 

(Demirci, 2018).  

 

YENİLEBİLİR SÜS BİTKİLLERİNİN PEYZAJ 
TASARIMLARINDA İLK KULLANIMLARI 

 

Yenilebilir Peyzaj Uygulamaları yeni uygulamalar olmamasına rağmen 

çoğu ülkede yeni bir eğilim kazanmıştır. Tarih boyunca pek çok 

bahçede yenilebilir süs bitkilerine rastlanmaktadır. Eski Mısır 

tapınaklarında yenilebilir süs bitkilerinin varlığına dair bulgular 

günümüze kadar ulaşmıştır (Fetouh, 2018). Eski İran bahçeleri süs 

bitkileri ile yenilebilir bitkilerin birleştirildiği ilk örnekler olarak 
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karşımıza çıkmaktadır. Ortaçağ manastır bahçelerinde de meyveler, 

sebzeler, çiçekler ve şifalı bitkiler sıkça kullanılmıştır (Beck ve 

Quigley, 2001). Eski Yunanistan ve Roma medeniyetlerinde 

yemeklerde baharat ve lezzet arttırıcı olarak yenilebilir çiçeklerin 

kullanıldığı da bilinmektedir (Nowicka ve ark., 2019; Cichewicz ve 

ark., 2004; Melillo, 1994). Babil’in Asma Bahçeleri de hem yenilebilir 

peyzaj hem de dikey bahçe olarak tarihin ilk örneklerindendir (Meral 

ve ark., 2018).  

Rönesans zamanında yenilebilir bahçeler, beslenme ihtiyaçlarının 

karşılanmasının yanı sıra zevk ile de yakın ilişkilidir. Meyve ve 

sebzelerin kullanımı Rönesans bahçelerinde çok yaygın olmakla 

beraber, elde edilen ürünler şatoların bakımı için para toplamak 

amacıyla yerel halka satılmaktaydı (Çelik, 2017; Wilhelmi, 2013).  

Fransa’da 16. ve 17. yüzyıllarda, çorbalar için şifalı bitkiler sağlamayı 

amaçlayan yenilebilir bahçeler, ilerleyen yıllarda yavaş yavaş daha 

fazla bitki çeşitliliğine sahip büyük arazilerde yapılmaya başlandılar 

(Conger, 2016). 

1980’li yıllarda Peyzaj Tasarımcısı ve çevreci Robert Kourik, estetik 

tasarımla mahsul üretimini birleştiren bir bahçe türünü belirtmek için 

“Yenilebilir Peyzaj” terimini literatüre kazandırmıştır (McClure, 1997).  

Yenilebilir peyzaj düzenlemelerine dair halkın algısı son yıllarda büyük 

ölçüde değişiklik göstermiştir. Artık yenilebilir peyzaj düzenlemeleri 

yerel halkın bir parçası haline geldiğinden peyzaj tasarımlarındaki bitki 

paletleri önemli ölçüde değişmiştir (Creasy, 2010). 
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YENİLEBİLİR PEYZAJLARIN YARARLARI 

 

Yenilebilir peyzajlar, yüzyıllar boyunca pek çok farklı biçim almıştır ve 

kentliler için yiyecek ve ilaç sağlamak gibi önemli amaçlara hizmet 

etmesi için geliştirilmişlerdir. Kentsel toplumlardaki genişleme 

nedeniyle zamanla farklı yararları da ortaya çıkan yenilebilir 

peyzajların sürdürülebilir yararlarını ekonomik, çevresel ve sosyal 

yararlar olmak üzere üç grupta inceleyebilmekteyiz (Fetouh, 2018).   

 

Şekil 1. Yenilebilir Peyzajların sürdürülebilir yararları 

Yenilebilir 
Peyzajların 

Sürdürülebilir 
Yararları

Ekonomik 
Yararlar

Ulaşılabilir gıda 
maliyetlerinin düşmesi

Ürün verimi ve 
çeşitliliğinin arttırılması

Nakliye, üretim ve tüketim 
masrafının azalması

Çevresel 
Yararlar

Enerji tasarrufunun 
sağlanması

Yaban hayatına katkı

Mikroklima etkisi

Kimyevi ilaç kullanımının 
azalması

Sosyal 
Yararlar

Kentliler arasında 
sosyalleşmenin sağlanması

Yeni iş imkanlarının 
oluşturulması

Toplum sağlığının 
korunması 
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Ekonomik Yararlar 

Yenilebilir peyzajlar bireylerin hatta şehirlerin gıda ihtiyaçlarına 

doğrudan katkıda bulunabilirler. Kamusal, kentsel veya özel bahçelerin 

bakımları için kullanılan kaynaklar yenilebilir peyzaj alanları için 

kullanılarak, şehrin neredeyse %25’inin gıda tedariği güvence altına 

alınabilir (Fetouh, 2018; Beck ve Quinley, 2003; Halweil, 2002). 

Küçük alanlarda uygulanan yenilebilir peyzaj alanlarında kullanılan 

bitkilerin tipik süs bitkileriyle aynı verimliliği gösterdiği görülmüştür. 

Bu uygulamaları büyük ölçekli yerleşim alanlarında yapılması 

üretkenlik açısından (tozlanma, döllenme) daha verimli hale gelerek, 

bahçelerden daha fazla verim alınmasına olanak sağlayacaktır (Beck ve 

Quinley, 2003). Bu uygulamalar kapsamında yetiştirilebilecek bazı 

ürünler oldukça verimlidir ve yetiştirilmesi satın alınmasından daha 

ekonomik olacaktır (Worden ve Brown, 2007). Bu sayede nakliye 

ücretini düşüren toplumda daha fazla gıda üretimi gerçekleştirile-

bilecektir. Bu gıda üretim ve tüketim zinciri yenilebilir peyzajların 

doğrudan faydasını da gözler önüne sermektedir (Lovell, 2010).  

Bunun yanında uygulayıcı firmalar açısından da yenilebilir peyzajlar 

gelir akışı ve belli bir müşteri segmentine ulaşımına sahip olduğundan 

yüksek kar marjı ve ekonomik esneklik elde etme konusunda geleneksel 

peyzajlara göre daha büyük bir potansiyele sahiptir (Lawn&Landscape, 

2015; Lawn&Landscape, 2016). 
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Çevresel Yararlar 

Yenilebilir peyzaj düzenlemesine geçiş taze yiyecek üretiminin yanı 

sıra su, toprak, yaban hayatı, enerji tasarrufu ve kent sakinlerinin 

yaşadıkları çevrelerdeki biyoçeşitliliği arttırma gibi birçok çevresel 

unsuru korumayı sağlar (Fetouh, 2018). Bu çevresel ve ekolojik 

faydalar, üretim fonksiyonları kadar önemli kabul edilmektedir. 

Kentsel peyzajlardaki yenilebilir süs bitkileri; gıda üretimi, nakliye, 

paketleme, işleme ve atık yönetimi gibi süreçlerde enerji tüketiminin 

azaltılmasında da önemli rol oynar (Bohn ve Viljoen, 2005). Enerji 

tüketiminin azaltılması, küresel ısınma etkisine neden olan nem 

regülasyonu ve gölgelendirme yoluyla yerleşim alanlarındaki 

mikroklima iklimi doğrudan etkiler (Deelsstra ve Girardet, 2000). 

Bunun yanında kentsel ısı adası etkilerini azaltmak, yüzeysel akışa 

geçen yağmur suyunu azaltmak ve boş alanların görünümünü 

canlandırmak gibi çevresel işlevleri de vardır (Robinson ve ark., 2017). 

Yenilebilir peyzaj uygulamalarıyla beraber kentsel alanlarda yabani 

hayat da gelişmektedir. Bu uygulamalar yuvalama ve üreme için farklı 

kuş türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Böceklerle beslenen farklı kuş 

türleri sayesinde pestisit kullanımı azalmakta ve doğal kaynakların 

kirlenmesinin önüne geçilmektedir (Henderson, 1987). Ayrıca vahşi 

yaşamın kente taşınabilecek olması sayesinde vahşi yaşam 

fotoğrafçılarının, hobilerini pencerelerinden uygulama şansları da 

günden güne artacaktır (Fetouth, 2018). 
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Sosyal Yararlar 

Yenilebilir peyzajların yoğun nüfuslu alanlara entegrasyonu, 

toplulukları gıda konusunda birbirlerine bağlar ve nesiller arası 

etkinlikleri teşvik eder. 

Yenilebilir peyzajların tipik peyzaj yerine kentlere entegre edilmesi, 

gıda güvenliği ve tazelik bakımından kentlilerin birçoğu tarafından 

uygun görülmektedir (Konnt, 2009). Yenebilir peyzajlar el işçiliğine 

ihtiyaç duyduğundan, özellikle düşük gelirli mahallelerde daha fazla iş 

imkânına olanak sağlamaktadırlar (Midmore ve Jansen, 2003). El 

işçiliğinin gerekliliği sayesinde komşular ve aileler arasında işbirliği ve 

sosyalleşme imkanlarını da arttırmaktadır (Holmer ve Drescher, 2009). 

Kent sakinlerinin tarım sistemine dahil edilmesi sonucunda çevre 

bilinci de artacaktır (East ve Daves, 2009). Yenilebilir peyzajlar, kaliteli 

ve taze gıdalara doğrudan erişim sağladığından, kentsel toplulukların 

yetersiz beslenme hastalıkları için kolay uygulanabilir bir çözüm sağlar 

(Vitiello, 2008). Bu tasarımlar ayrıca polinatör bahçelerini, arı 

popülasyonlarını teşvik etmek ve bal üretimini desteklemek için veya 

tekstil ürünleri, boyalar, parfümler ve diğer ürünler için malzeme 

üretebilecek bitkiler için de kullanılacaktır (Lovell ve Taylor, 2013). 

YENİLEBİLİR PEYZAJLARIN DEZAVANTAJLARI 

Birim alan başına düşen üretimin üretimin arttırılması için son 

zamanlarda önerilen çözümlerden biri de kentsel alanlarda gıda 

üretmektir. Bu kapsamda parklar, yol kenarları, çatılar ve duvarlar başta 

olmak üzere, kentlerde bitki yetiştirilebilecek tüm alanlarda yenilebilir 

peyzaj çalışmalarının yapılması önerilmektedir (Şevik, 2020; Şevik ve 
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ark., 2020; Yalçınalp ve Meral, 2017). Ancak bu uygulamalar, dünya 

nüfusunun kentlerde yoğunlaşmasının neden olduğu etkileri de 

yansıtacaktır.  

İnsan faaliyetlerinin fazla olduğu kentsel alanlar, kirlilik faktörlerinin 

yüksek olduğu alanlardır. Bu alanlarda egzoz gazları, araba lastikleri ve 

araç aşınmalarının neden olduğu birçok kirletici ortaya çıkmaktadır. Bu 

faktörler arasında özellikle, doğada ayrışmayan ve yok olmayan ağır 

metaller büyük önem taşımaktadır (Özel ve ark., 2015; Arıcak ve ark., 

2019; Şevik ve ark., 2020).   

Şevik (2020) Ankara kent merkezinde bulunan 4 tür (elma, badem, dut, 

kiraz) üzerindeki Cu birikimi ile ilgili yaptığı araştırmada, meyvelerde 

Cu konsantrasyonunun oldukça yüksek olduğunu, trafik ve kirliliğin 

yoğun olduğu kent merkezlerinde yetiştirilen bitkilerin tüketiminin 

sağlık açısından son derece riskli olduğunu, bu gıdaları tüketmenin 

riskleri konusunda yetkililerin vatandaşları bilinçlendirmesi gerektiğini 

belirtmektedir. Kirliliğe fazla maruz alanlar dışında taşkın alanları ve 

doğal niteliklerinin korunması gereken alanlarda da yenilebilir peyzaj 

alanlarının kurulması tavsiye edilmemektedir (Angotti, 2015). Bu 

nedenle yenilebilir peyzajların tasarlanacağı alanlar, bu kriterlere dikkat 

ederek seçilmelidir.  

Yenilebilir peyzajlardan elde edilen ürünlerin kullanılması ve hasadı 

sırasında çıkabilecek çatışmalar bir başka dezavantaj olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu tür sorunlar toplayıcılığı kısıtlayabilecek yönetmelik-

lerle kontrol altına alınabilecektir (McLain ve ark., 2014).  
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Yenilebilir peyzajlarda kullanılabilecek doğal olmayan türlerin kentsel 

ekosistemi ve biyoçeşitliliği bozabileceği de bu alandaki dezavantaj 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Robinson ve ark., 2017).  

Sayılan dezavantajlara rağmen yenilebilir peyzaj alanı olarak 

tasarlanacak alanlarda CBS yönteminden yararlanılması, bitki 

seçimlerine dikkat edilerek bölgeye uygun türlerin seçilmesi ve gerekli 

düzenlemelerin yapılması sonrasında, yenilebilir peyzaj tasarımlarının 

dezavantajından çok avantajının olduğu görülmektedir. 

YENİLEBİLİR PEYZAJLARIN TASARIMLARI 

Yenilebilir peyzaj tasarımlarında en büyük zorluklardan biri doğal 

yaşamı taklit eden, çok işlevli amaçlarla, kentlilerin uygun yiyecek 

ihtiyaçlarını karşılayan ve doğal çevreye zarar vermeyen bir tasarım 

yapabilmektir (Fetouth, 2018). Yenilebilir peyzaj bitkileri ve süs 

bitkileri iyi bir tasarımda rahatça bir arada yaşayabilirler. Ancak 

dikkatli bir tasarım, bitki seçimleri ve her bitkinin büyüme alışkanlığı 

ile ihtiyaçlarına dikkat etmeden, kabul edilebilir bir estetik elde etmek 

oldukça zordur (Çelik, 2018; Sousa, 2016). Yenilebilir peyzaj 

tasarımlarının diğer peyzaj tasarımlarından pek farkı yoktur. Her iki 

tasarımda da aynı ilkeler takip edilerek tasarım tamamlanır. Tasarımcı, 

yenilebilir peyzajın sürdürülebilir ve çok işlevli bir proje olduğunu 

bilmesi ve konut tiplerini dikkate alması gerekmektedir (Bhatt ve Farah, 

2009). Yenilebilir peyzaj güzellik ve işlevselliğin bir karışımı olarak 

tasarlanmalıdır. Dikkatli planlama ve bitkilerin akıllı kullanımı, 

lezzetli, pratik ve görsel olarak hoş bir bahçenin ortaya çıkmasına 

olanak sunar (Creasy, 2010). Parklar, rekreasyon alanları olsa da 
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yenilebilir peyzajlar açısından kullanımlara açık yerlerdir. Trafik 

yoğunluğunun az olduğu sokaklar da yenilebilir peyzaj çalışmaları için 

alternatif olarak düşünülebilecek alanlar arasındadır (Angotti, 2015). 

Yenilebilir peyzaj tasarımları konut sakinlerinin alışkanlıklarına ve 

beslenme gereksinimlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilirler. 

Tasarımlar bir veya birden fazla türde yenilebilir bitki içerebilmektedir 

(Fetouh, 2018).  

Tablo 1’de yenilebilir peyzaj tasarımının başarılı olabilmesi için 

karşılayacağı çeşitli işlevleri ve stratejileri özet olarak verilmiştir. 

Tablo1. Yenilebilir Peyzaj İşlevleri ve destekleyici stratejileri (Fetouh, 2018; 

Lovell,2010) 

Fonksiyon 
Açıklama ve 

Gerekçe 

Destekleyici 

Planlama 

Stratejileri 

Üretim 

Kentsel alanlarda, 

ticari amaç gütmeyen 
yöntemlerle gıda 
üretilmesi. 

Sürdürülebilir üretim 
ve verimli kaynak 

kullanımı için 
yenilebilir peyzaj 

planlama stratejilerinin 

geliştirilmesi.  

Enerji Yönetimi 

Yerel gıda üretimi 
paketleme, soğutma ve 
nakliye sırasında 
tüketilen gücün 
azaltılması. 

Verimli gıda dağıtımı 
için yeni dağıtım 
sistemlerinin 

geliştirilmesi. 

Atık Yönetimi 
Organik atıklardan 
kompozit üretimi ve 
atıkların gübrelemede 
kullanılması. 

Atık toplama tesisleri 
ve kompozit sisteminin 

geliştirilmesi. 

Biyoçeşitlilik 

Peyzaj planlamada 

yerli ve ithal bitki 

türlerinin 
kompozisyonlarla 

desteklenmesi. 

Daha fazla yenilebilir 

peyzaj elde etmek için 
peyzaj öğelerinin 
yeniden tasarlanması. 
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Mikroklima 

Kontrolü 

Peyzaj tasarımlarının 
genellikle nem 

kontrolü, rüzgar 
koruması ve gölgeleme 
yoluyla mikroklimayı 
olumlu yönde 

değiştirmesi. 

Elverişsiz iklim 
koşullarından 
kaçınmak ve hava 
hareketine izin vermek 

için yenilebilir peyzaj 
tasarımları yapılması. 

Ekonomik 

Canlanma 

Yenilebilir peyzaj 

tasarımları ile düşük 
gelirli mahallelere iş 
imkanları sağlanması.  

Kent sakinlerini yeni iş 
imkanlarıyla 
tanıştırabilmek için 
sosyal ağların 
geliştirilmesi. 

Toplumun 

Sosyalleşmesi 

Yenilebilir 

peyzajlardan ürün 
toplanması ve 
paylaşılmasının, 
kentliler arasında 
sosyalleşmeyi 
geliştirmesi 

Çiftçilik faaliyetlerinin 
diğer sosyal 
faaliyetlere entegre 

edilmesi. 

Halk Sağlığı 

Taze meyve ve 

sebzelere ücretsiz 
erişilmesi ve yeşil alan 
varlığı, kentlilerin 
sağlığını ve fiziksel 
aktivitelerini 

iyileştirmesi. 

Toplum 

programlaması 
aracılığı ile sağlıklı bir 
yaşam tarzı geliştirme 
fırsatlarının 
keşfedilmesi. 

Kültürel Miras 

Yenilebilir süs 
bitkilerinin, kentte 

yaşayan göçmenler için 
nadir etnik yiyeceklere 

erişim sağlayabilmesi. 

Göçmen nüfusa sahip 

kentlerde yenilebilir 

peyzaj tasarımlarının 
arttırılması. 

Eğitim 

Yenilebilir peyzaj 

tasarımları, çocukların 
ve yetişkinlerin gıda 
üretimi, mahsuller, 
beslenme, çevrecilik ve 
diğer kültürler 
hakkında bilgi sahibi 
olmasını sağlaması. 

Yaz Aylarında ve 
tatillerde bahçecilik 
faaliyetleri için 
programlar 

düzenlenmesi. 
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Yenilebilir peyzajların oluşturulabilmesi için kullanılan tasarım 

ilkeleri, normal peyzaj tasarım ilkeleri ile aynı olsa da, küçük 

ayrıntılarla yenilebilir peyzaj tasarımlarının başarısının daha da 

arttıracaktır (Hansen, 2016). Güvenilir ve az bakım gerektiren bitkilerin 

kullanılması, bahçenin temiz tutulması, destekleyici eleman olarak geri 

dönüşümlü malzemelerin kullanılması, tasarıma başlarken alanın küçük 

tutulması, bahçecilik ve yetiştirme tekniklerinin kullanılması, görsel 

olarak çekici ve büyümesi kolay bitkilerin seçilmesi, yerel pazarlarda 

kolayca bulunamayan bitkilerin kullanılması, doğru bitkilerin doğru 

yerlede kullanılması ve mevcut sulama sistemi işlevinin yenilebilir 

peyzaj tasarımına uygun hale getirilmesi bu artıntıların özeti olarak 

verilebilmektedir (Hensen, 2016). Bunların yanında yaban hayatının 

göz önüne alınarak tasarım yapılmasına, bitkiler arası gerekli kitle 

boşluk oranlarının iyi belirlenmesine, yıl boyunca aktif üretimin devam 

etmesi için bitki çeşitliliğine de dikkat edilmesi gerekir (Fetouh, 2018). 

Bu ilkelere dikkat edilerek tasarlanan yenilebilir peyzaj alanlarında 

büyük oranda başarı sağlanacak olup, tasarıların, onlara yüklenen 

işlevler tümüyle yerine getirilebilir olacaktır. 

YENİLEBİLİR PEYZAJLARIN BAKIMI 

Yenilebilir peyzaj tasarımlarında kullanılan bitkilere, yeterli büyüme 

alanının verildiğinden emin olunmalıdır. Tasarımlarda süs bitkileri ve 

yenilebilir bitkiler dikkatlice birbirinden ayrılmalı, tüm bitkilere aynı 

pestisitler kullanılmamalıdır. Kimyasal ilaçların uygulanmadan önce, 

yenilebilir bitkiler için uygunluğunun araştırılması gerekmektedir. 

Yenilebilir peyzajlarda kullanılan bitkilerin çoğu, süs bitkilerinden 
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daha fazla suya ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, bitkilerin suya duydukları 

ihtiyaç göz önüne alınarak hidro-bölgeleme konseptinin kullanılması 

hem su tasarrufu hem de fazla sudan zarar görebilecek bitkiler için iyi 

bir uygulama olacaktır. Yenilebilir peyzajda kullanılan otsu bitkilerin 

çoğunun ömrü çok kısadır. Bu yüzden yıl boyu sağlıklı görünecek bir 

tasarımın oluşturulması oldukça zordur. Bu nedenle her dem yeşil süs 

bitkileri ile bu bitkilerin karıştırılarak dikilmesi, sürekli büyüyen ve 

faaliyette olan bir tasarım elde etmemizi sağlayacaktır (Anonim, 2017).   

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada yenilebilir peyzajın kent ve kentliler açısından yararları, 

uygulanış biçimleri ve kente katabilecekleri değerlendirildi. Yeni 

yapılan peyzaj projelerinde bitkilendirme tasarımlarında yenilebilir 

bitkilerin kullanımının kent ekonomik, sosyal ve çevresel olarak birçok 

artısının olacağı çalışma ile gözle önüne serilmektedir. Uygulanan 

peyzaj projelerinin sürdürülebilir ve halk tarafından sahiplenilebilir 

olması açısından yenilebilir süs bitkilerinin projelere entegrasyonunun 

sağlanması gerekmektedir.  

Yenilebilir peyzaj tasarımlarının eğitim kurumlarına entegre 

edilmesiyle çocukların besin üretim zincirine dahil edilmesi ve çevreci 

bir bilince sahip olması sağlanmalıdır. Aynı zamanda kentteki düşük 

gelirli halk için ucuz gıda sağlanacağından refah seviyesine de katkıda 

bulunulabilecektir. 
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Yenilebilir peyzajların gelişmesi, kentteki yaban hayatını özellikle de 

böcekler ile beslenen kuşlar için alternatif yaşam alanlarını 

geliştireceğinden tarım alanlarında pestisit kullanımı azalacak, haliyle 

tüm tarım ürünleri daha sağlıklı bir şekilde soframıza ulaşacaktır.  

Tüm bu araştırmalar sonucunda kentliyi ve tasarımcıyı tatmin eden, 

fonksiyonel, işlevsel ve ekolojik açıdan kentlere katkı sağlayabilecek 

tasarımların yapılması, hem peyzaj mimarlığı meslek disiplini hem de 

kentlilerin yaşam alanlarındaki kaliteyi ciddi bir şekilde etkileyecektir.   
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GİRİŞ 

Toprak, insan kaynaklı yanlış uygulamalar veya kasten doğaya salınan 

kimyasal atıklar sonucu kirlenmekte ve insan kaynaklı toprak kirliliği, 

dünya genelinde yaygınlaşan bir sorun haline gelmektedir. Dünya 

nüfusundaki artışla birlikte ihtiyaçların da artması, artan taleplerin 

karşılanması noktasında endüstriyel yapılanmaların ölçek ekonomileri 

ve üretim çıktılarında da bir artışa sebep olmaktadır. Kapasite ve üretim 

arttırımları dolaylı yoldan doğal kaynakları tüketmeye, bunun bir 

sonucu olarak da toprak kirliliğine ve ağır metal artışına neden 

olmaktadır. Nitekim toprakta mevcut kirliliğin artması, toprak 

verimliliğini ve ekosistemdeki döngüyü olumsuz etkilemektedir. 

Ekosistemde yer alan besin piramidinde en alt noktadan en üst noktaya 

doğru topraktaki organizmalardan başlayıp sırasıyla bitki, hayvan ve 

insan sağlığı olumsuz etkilenmektedir (Çağlarırmak ve Hepçimen, 

2010).  

Sanayileşme ve tarımdaki hızlı büyümeden kaynaklı kontamine 

topraklarda özellikle ağır metal kirliliği, çevre ve gıda güvenliği için 

ciddi bir tehdit haline gelmiştir (Sarwar ve ark., 2010). Ağır metal 

kirliliği ekosistem içerisinde yer alan toprak kirliliğinin en önemli 

nedenlerinden biridir. Tarım toprakları artan kentleşme, sanayileşme ve 

bunlar için gerekli altyapı hizmetlerinin sağlanması için kullanıma 

açılırken mevcut tarım arazilerinde azalış meydana gelmekte, aynı 

zamanda kirlilik gibi çok önemli çevresel sorunların etkisi altında 

kalmaktadır (Adiloğlu ve Sağlam, 2015). Ağır metal kaynaklı toprak 

kirliliği, sürdürülebilir tarımda araştırmacıların dikkatle üzerinde 
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durduğu ve gün geçtikçe daha da önemli bir çevre problemi haline 

gelmektedir. 

Küresel bir sorun haline gelen toprak kirliliği için en ideal çözüm yolu 

kuşkusuz toprak kirliliğini azaltmaya ve önlemeye yönelik 

çalışmalardır. Fakat Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde henüz 

yeterince koruyucu önlemler alınmadığı gibi toprak kirliliği ile ilgili 

çalışmaların da henüz istenilen seviyeye ulaşamadığı görülmektedir 

(Kocaer ve Başkaya, 2003). Türkiye’de, tarım yapılabilecek yeni 

alanlar tükenme noktasına gelmiş, nüfustaki artışa bağlı olarak insan 

ihtiyaçlarının da artmasıyla yoğun tarımsal faaliyetler yapılmaya 

başlanmıştır. Tarımdaki yoğun faaliyetler sonucunda, tarım arazilerinde 

kirlilik sorunu başlamış ve toprak kalitesinin gün geçtikçe daha da 

kötüleştiği tespit edilmiştir (Özkan, 2017). 

Bu derlemede topraktaki en önemli çevresel kirlilik gruplarından biri 

olan ağır metallerin tarımdaki yeri ve etkilerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

TOPRAK KİRLİLİĞİ – AĞIR METAL İLİŞKİSİ 

Genel olarak topraklar; tarımsal (gübreler, pestisitler, herbisitler, 

bitkisel ve hayvansal atıklar), endüstriyel (fosil yakıtlar, madenler, sıvı 

ve gaz formundaki atıklar), kentsel (kâğıt, yiyecek artıkları, metaller, 

cam, seramik, plastik vb.) ve nükleer kökenli kirleticilerle hızlı bir 

şekilde kontamine olmakta (TAN, 1994), toprak kirliliği de insan 

sağlığı açısından olumsuz etkilere neden olan önemli çevre sorunlarının 

başında gelmektedir. 
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 Çevre ve topraktaki kirlilik noktasından bakıldığında, kirletici 

kaynakların en başında ağır metallerin yer aldığı tespit edilmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA)’nın 

hazırlamış olduğu 129 tane öncelikli çevre kirleticileri arasında yer alan 

ağır metaller, en önemli çevre kirletici gruplarından biri olarak dikkat 

çekmektedir (Vanlı ve Yazgan, 2006).  

Tanım olarak ağır metal, yoğunluğu 5g/cm3’ den yüksek olan metaller 

olmakla birlikte medeniyetlerin başlangıcından beri insan 

faaliyetlerinin istenmeyen bir getirisi olarak karşımıza çıkmıştır. Ağır 

metallerin doğal çevrimler dışında sanayi, fosil yakıtlar, tarım 

uygulamaları gibi çok farklı kaynak ve işlemlerden sonra atmosfere 

salınımı başlamıştır. Atmosfere çeşitli kaynaklardan salınan ağır 

metaller, farklı birikim yollarıyla ilk olarak toprağa ve yüzey sularına, 

ardından da yeraltı sularına karışarak ekolojik dengeye zarar 

verebilmekte aynı zamanda kanserojen etki de göstermektedir (Seven 

ve ark., 2018). Ağır metalleri; bitki gelişimi için mutlak gerekli olanlar 

(bakır (Cu), çinko (Zn), demir (Fe), mangan (Mn) ve molibden (Mo)), 

bitki gelişimini teşvik edici olanlar (kobalt (Co), nikel (Ni) ve 

vanadyum (V)), ve bitkiye doğrudan toksik etki yapanlar (asbest (As), 

kadmiyum (Cd), krom (Cr), cıva (Hg) ve kurşun (Pb)) olarak üç grup 

altında toplamak mümkündür. Fakat ağır metallerin toprakta birikmesi 

ve konsantrasyonlarının artması, bütün canlılar üzerinde toksik etki 

yaptığı (Dağhan ve ark., 2013) unutulmamalıdır. 

Türkiye’nin birçok ilinde bulunan tarım toprakları, yoğun tarımsal ve 

endüstriyel faaliyetlerden dolayı ağır metal kirliliği tehdidi altındadır. 
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Özellikle Orta Anadolu’da dekara 20 kg ile 50 kg civarında saf fosfor 

kullanılması, bu bölge topraklarının %60’ında Cd, bazı yerler de As, Pb 

ve Cr kirliliğine sebep olduğu bildirilmiştir (Dağhan ve ark., 2011). 

Endüstriyel faaliyetlerden sonra açığa çıkan su ve hava kirleticileri 

toprağa karışma eğiliminde olduğu için artan endüstriyelleşme 

sonucunda toprakta ağır metal kirliliği ortaya çıkmıştır. Nitekim Sarwar 

ve ark. (2010), ağır metal kirliliği altındaki topraklarda çeşitli biyolojik 

süreçlerin inhibe edildiğini saptamışlardır.  

Toprakta kontamine olup birikmiş durumda olan ağır metaller, toprakta 

yaşayan mikroorganizmaların biyolojik faaliyetlerine, toprak 

verimliliği üzerine, biyolojik fauna ve tarım ürünlerinin verimlerinin 

azalmasına neden olmaktadır (Vanlı ve Yazgan, 2006). Bir toprak metal 

ile kontamine olduktan sonra, uzun vadeli bir ağır metal toksisitesi 

kaynağı olmaya devam eder. (Jha ve ark., 2017). Ülkemizin, potansiyel 

tarıma elverişli toprak kaynağı kalmamış 19 ülkeden biri olması (Çepel, 

2003), tarımsal faaliyetlerde alternatif tarım sistemlerini ön plana 

çıkarmıştır. Ağır metal kirliliği altındaki alanların bitkiler kullanılarak 

ıslah edilmesine yönelik teknikler de alternatif tarım sistemlerine örnek 

teşkil etmiştir. Bu çalışmalarda da çoğunlukla biyokütle bitkileri tercih 

edilmektedir. Biyokütle bitkileriyle yapılan ıslah çalışmaları diğer 

yöntemlere kıyasla ucuz, daha etkili ve çevre dostu yaklaşımlardır. 

Bununla birlikte çoğunlukla biyoenerji üretimi amacıyla marjinal 

alanlarda yetiştirilebilen, hızlı büyüyüp sezonda farklı biçim alınabilen 

biyokütle bitkilerinin biyoenerji ve fitoremidiasyon amaçlı olmak üzere 

çift yönlü kullanımları diğer bazı türlere göre avantaj sunmaktadır. 
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Nitekim Çeliktaş ve ark. (2017) biyoenerji bitkilerinden olan dallı darı 

(Panicum virgatum L.) türünün, farklı iklim kuşak ve toprak 

yapılarında, çok yüksek bir biyokütle üretme potansiyeline sahip 

olduğunu ortaya koymuşlardır. Uygulanabilirliğine göre bu tür bitkiler 

topraktaki ağır metal ıslahında alternatif olarak kullanılabilir. 

AĞIR METAL – SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLİŞKİSİ 

Sürdürülebilir tarım, genel anlamda doğal kaynakların korunarak 

insanların besin ihtiyaçlarının karşılandığı tarımsal bir üretim şeklidir. 

Çevre dostu bir uygulama olan sürdürülebilir tarımda toprak işlemeden 

başlayıp üretimin her aşamasında girdi kullanımının kontrol 

edilebilmesi bu uygulamaların son yıllarda daha çok ön plana çıkmasına 

neden olmuştur (Eryılmaz ve Kılıç, 2018). 

Tarımda daha yoğun girdi ve teknolojilerin kullanılması, gıda ve lif 

üretim miktarlarında artış sağlamış ancak toprak yapısının bozulması, 

erozyon, yer altı ve yer üstü sularının kirlenmesi gibi çevresel sorunlara 

yol açmıştır (Cengil ve Kuşvuran, 2012). Tarım ürünlerinin 

verimliliğini arttırmaya yönelik yapılan entansif tarım uygulamaları 

esnasında pestisit ve fertilizerlerin gereğinden fazla kullanımı, yeraltı 

sularında ve toprak bünyesinde çevre kirliliği yaratmaktadır. Bunun 

sonucunda topraklardan birim alanda elde edilmesi beklenen üretim 

miktarının karşılanamaması gibi verim düşüşleri meydana gelmiştir. 

Nitekim klasik tarımsal uygulamalarda temel amaç verim ve üretimde 

artışı sağlamak iken, sürdürülebilir tarımda optimum kaynak kullanımı 

öncelikli olup hedeflenen amaç nitelikli ürün eldesi, girdi kullanımında 

düşüş, gıda güvencesi ve gıda güvenirliliğinin sağlanmasıdır. Tüm bu 
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süreçte doğal kaynakların korunarak çevreye duyarlılığın arttırılması 

öncelikli olup sürdürülebilir tarımsal uygulamalar son yıllarda önemli 

bir konu haline gelmiştir.  

Modern tarım sistemlerinde insan kaynaklı yanlış uygulamalardan 

dolayı toprak, su ve hava gibi doğal kaynakların zarar gördüğü ve gün 

geçtikçe kirliliğin arttığı bilinmektedir (Esetlili, 2016). Bu bağlamda 

tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için, daha çevre 

dostu yaklaşımlara ve alternatif tarımsal uygulamalara ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Toprak kirliliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkileri gün 

geçtikçe artmakta, topraktaki en önemli kirleticilerden biri olan ağır 

metal ile kontamine alanlar çoğalmaktadır. Nitekim ağır metal kirliliği, 

tarımsal üretimi sınırlayan en önemli faktörlerden biri olarak ön plana 

çıkmaktadır. Kirlilik altındaki alanlarda uygulanabilirliğine göre doğal 

temelli yaklaşımların kullanılması, sürdürülebilir bir tarım açısından 

büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda alternatif tarım 

sistemlerinden biri olan sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla, insan 

kaynaklı yanlış tarımsal uygulamaların çevre üzerindeki olumsuz 

etkileri azaltılabileceği öngörülmektedir. Bu bilgiler ışığında tarım 

arazilerimizin kirletici unsurlardan korunması ancak uygun stratejilerin 

benimsenmesiyle ve de gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre 

bırakmak için ekosistemdeki doğal döngülerin korunmasıyla mümkün 

olabilecektir. 
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1. GİRİŞ 

 

Türkiye'deki balıkçılık filosunun yüzde 90'ını küçük ölçekli kıyı 

balıkçıları oluşturmaktadır. 2020 yılı itibariyle, üretimlerinin tamamına 

yakını yerelde ve taze olarak tüketilen ve böylece sağlıklı doğal gıda 

üretimiyle diğer hayvansal gıda ürünlerinde de fiyat istikrarı sağlayan 

13.132 balıkçı bulunmaktadır ve Tarım Orman Bakanlığı, 2020 yılı için 

13 milyon 733 bin lira destek ödemesi gerçekleştirmiştir. Ayrıca, su 

ürünleri yetiştiriciliğine, işlenmiş su ürünlerine, balon balığı avcılığına, 

balıkçıların alet ve ekipman alımına da destek verilmektedir. Elbette bu 

destekler üretime de yansımaktadır. Ülkemizde balık üretimi 2019 

yılında bir önceki yıla göre %33.1 (Su ürünleri avcılığı %47.5, 

yetiştiricilik %18.7 (373.000ton)) artarak 836 bin 524 ton olmuştur 

(Şekil 1) (TUİK, 2020). 

Şekil 1’den de görüleceği gibi istatistiklerdeki dalgalanmanın en büyük 

sebebi avcılık miktarları olurken, özellikle 2017 yılından itibaren ise 

yetiştiricilik miktarlarında önemli artışların meydana geldiği dikkat 

çekmektedir. Üretim miktarlarının ve çeşitliliğinin özellikle 

yetiştiricilik alanında giderek artacağı aşikârdır.  

 



 

414 TARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR; SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE 
BİYOÇEŞİTLİLİK 

 

 

Şekil 1. Su ürünleri üretimi, 2010-2019 (1000 ton) (TUİK, 2020). 
 

Çünkü her ne kadar avcılık yoluyla piyasadaki balık miktarı artıyor olsa 

da aşırı avcılık yapılması sonucu doğal kaynakların ve dolayısıyla 

biyolojik çeşitlilik azalacaktır. Örneğin; Düzce Üniversitesince yapılan 

açıklamada, 2004-2005 yıllarında Karadeniz’de 350.000 ton kadar 

avlanabilen hamsi miktarının son yıllardaki avlanma tonajının 138 bin 

tona kadar düştüğü, trol ile yapılan avcılık sonucu denizlerin dip 

yapısının tahrip edilmesi nedeniyle balıkların yumurtlama bölgelerinin 

tahrip edildiği ve ticari tür sayısının ise 20’den 5’e düştüğü söylenmiştir 

(URL 1). Su ürünleri tüketim alışkanlığını gösteren kişi başına tüketim 

alışkanlığındaki değişimler ise Şekil 2’de görülmektedir (TUİK, 2020). 
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Şekil 2. 2017-2019 yılları kişi başına ortalama su ürünleri tüketimi. (TUİK, 2020) 

 

Su ürünleri mühendislik eğitimi ile yetiştiriciliğe dayalı üretimimiz 

artmış, böylece sadece kış ayları içerisindeki av sezonunda değil, yılın 

her ayında tezgahlarda çeşitli balık türleri (Ör; Alabalık, Çupra, Sazan, 

Levrek, Yayın b., Orkinos, İnci kefali, Granyoz, Tilapiya, Lahoz, 

Mersin b., kalkan, çeşitli akvaryum balıkları vb. bulunabilir hale 

gelmiştir. 

Diğer taraftan, mikroalg (Ör; Nannochloropsis oculata, 

Nannochloropsis gaditana, Dunaliella salina, Porphyridium cruentum, 

Tetraselmis suecica, Chlorella pyrenoidosa, Spirulina platensis, 

Chlorella vulgaris vb.); Zooplankton (Ör; Rotifer ve artemia), 

Kabuklular (Ör; midye) ve Eklembacaklıların da (Ör; Penaeus 

semisulcatus) semirtme çalışmaları ve ticari üretimi yapılmaktadır. 

Elbette Bingöl’de de özellikle üniversitenin açıldığı yıldan itibaren su 

ürünleri avcılığında artışlar olmuş, balık tüketim alışkanlığında 

gelişmeler olmuştur. Bu hususlar ilerleyen bölümlerde detaylı olarak 

ele alınacaktır. Ancak bu kısımda; açılan üniversitelerin, giyim-
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kuşamdan beslenme alışkanlıklarına kadar ilin ekonomik ve kültürel 

yapısında ne kadar önemli değişiklikler meydana getirdiğini 

belirtmekte yarar vardır. Şayet Üniversite-yerel halk bütünleşmesi iyi 

sağlanabilmiş illerde konuyla ilgili faal bir bölümün etkisi daha da 

artmaktadır. Su ürünleri üretimi ve balık tüketimi alışkanlıklarının 

artışlarında elbette üniversitelerin Su Ürünleri/Bilimleri ve Deniz 

Bilimleri/ Teknolojisi bölümlerinin etkisi göz ardı edilemez. Tablo 1’de 

çeşitli üniversitelerin Su Ürünleri/Bilimleri ve Deniz Bilimleri/ 

Teknolojisi alanlarında Lisans - Lisansüstü eğitim veren fakülte ve 

bölümleri ile diğer kamu kurumlarına bağlı araştırma enstitüleri 

listelenmiştir. Ayrıca; a) Çeşitli üniversitelerin Veteriner Fakülteleri, 

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümlerinde su ürünleri hakkında sadece 

bir adet lisans dersi verilmekte olup, çok düşük sayıda da lisansüstü 

çalışması yapılmaktadır. b) TOB/TAPGM’e bağlı İzmir- Bornova, 

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce de sadece su 

ürünleri hastalıkları konusunda az sayıda araştırma yürütülmektedir. c) 

TOB/DSİ/DYGM’nde bir çalışma grubu da atık-su drenaj suları 

konularında araştırma yapmakta/yaptırmaktadır. Hatta su kaynaklarının 

balıklandırılması amacıyla balık üretimi yapmaktadır. 
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Tablo 1. Çeşitli üniversitelerin Su Ürünleri/Bilimleri ve Deniz Bilimleri/ Teknolojisi 
alanlarında Lisans - Lisansüstü eğitim veren fakülte ve bölümleri ile diğer kamu 
kurumlarına bağlı araştırma enstitüleri. 
 A. Su Ürünleri Fakülteleri 

1 Antalya, Akdeniz Üniv. Su Ürün. Fak. 
2 Erzurum, Atatürk Üniv. Su Ürün. Fak. 
3 Adana, Çukurova Üniv. Su Ürün. Fak. 
4 İzmir, Ege Üniv. Su Ürün. Fak. 
5 Elazığ, Fırat Üniv. Su Ürün. Fak.. 
6 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv. Su Ürün. Fak. 
7 Kastamonu Üniv. Su Ürün. Fak. 
8 İzmir, Katip Çelebi Üniv. Su Ürün. Fak. 
9 Mersin Üniv. Su Ürün. Fak. 
10 Tunceli, Munzur Üniv. Su Ürün. Fak. 
11 Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Su Ürün. Fak. 
12 Rize, Recep Tayyip Erdoğan Üniv. Su Ürün. Fak. 
13 Sinop, Üniv. Su Ürün. Fak. 
14 Van, Yüzüncü Yıl Üniv. Su Ürün. Fak. 
15 Malatya, İnönü Üniv. Su Ürün. Fak. 

 B. Deniz Bilimleri Fakültesi 
1 İskenderun Teknik Üniv. Deniz Bil. ve Tek. Fak. 
2 Karadeniz Teknik Üniv. Sürmene Deniz Bil. Fak. 
3 Çanakkale, Onsekiz Mart Üniv. Deniz Bil. ve Tek. Fak. 

4 Ordu Üniv. Fatsa Deniz Bil. Fakültesi 
 C. Ziraat Fak. Su ürünleri Bölümleri 

1 Aydın, Adnan Menderes Ü. Ziraat F. Su Ürün. Müh. Böl. 
2 Ankara Ü. Ziraat F. Su Ürün. Müh. Böl. 
3 Bingöl Üniv. Ziraat Fak. Su Ürün. Müh. Böl.* 

4 Tokat, Gazi Osman Paşa Üniv. Ziraat Fak. Su Ürün. Müh. Böl. 
5 K. Maraş, Sütçü İmam Üniv. Ziraat Fak. Su Ürün. Müh. Böl. 

 D. Denizcilik Fakültesi** 

1 Van, Yüzüncü Yıl Üniv. Denizcilik Fak. 
2 İstanbul, İTÜ Denizcilik Fak. 

  E. Araştırma Enstitüsü 

1 Mersin-Erdemli, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü*** 

2 Kocaeli - Gebze, TUBİTAK, MAM Yer ve Deniz Bil. Enst. 
3 Trabzon- TOB/TAPGM- Su Ürün. Merkez Araşt. Enst, Müd, 
4 Antalya, TOB/TAPGM- Kepez Su Ürün. Araşt. Enst, Müd, 
5 Isparta, TOB/TAPGM- Eğirdir Su Ürün. Araşt. Enst, Müd, 
6 Elazığ, TOB/TAPGM-Su Ürün. Araşt. Enst, Müd, 

* 2020-2021 yılı öğretim yılı itibariyle öğrencisi olmayan tek bölüm. 
** Temel Bilimler Bölümlerine lisans öğrencisi alınmamaktadır. 
*** Ankara, ODTÜ’ye bağlı olup, Lisansüstü eğitimi vermektedir. 
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Bununla beraber, öğrencilerin Üniversitelerin Su Ürünleri/Bilimleri ile 

ilgili bölümlerini tercih etme durumları adeta borsalardaki 

dalgalanmaları ya da hava şartlarına bağlı balık av miktarına göre 

fiyatlardaki iniş-çıkışları andırmaktadır. Özellikle Bakanlıkların 

eleman alımına bağlı olarak öğrencilerin bölüm tercihleri önemli 

oranda değişmektedir. Örneğin 2009-2010 yılı eğitim öğretim yılında 

mevcut bölümlerin hepsinde talep edilen öğrenci miktarlarına ulaşıldığı 

halde (hatta BÜ-Teknik Bilimler Yüksek Okulu/Su Ürünleri 

Programı’nda gece ve gündüz eğitimleri yapılıyorken) hususan 2012-

2013 yıllarından sonra dibe vurduğu görülmektedir. Bu duruma bir 

nebze çözüm bulmak için, 2014 yılında, YÖK her bölüme 3’er öğrenci 

göndermiştir (gerçi Bingöl Üniversitesi, YÖK’ün gönderdiği bu 

öğrencileri de başka bölüm ve üniversitelere dağıtmıştır). BÜ, Ziraat 

Fak., Su Ürünleri Müh. Bölümü halihazırda halen lisans öğrencisine 

sahip değildir. Diğer üniversitelerin Su Ürünleri/Bilimleri ve Deniz 

Bilimleri/ Teknolojisi bölümlerinin tamamı ise –Tarım ve Orman 

Bakanlığı’nın 2019 yılında 88 Su Ürünleri elemanı kadrosu tahsis 

etmesi sonucu- 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde talep ettikleri 

öğrenci miktarını %100 oranında karşılamışlardır. Dolayısıyla, 2020-

2021 dönemi için BÜ, Ziraat Fak., Su Ürünleri Müh. Bölümü’nce de 

talep edilmesi halinde öğrenci talebinin karşılanacağı açıktır. Ancak, 

mezun olan öğrenciler meslekleri ile ilgili kendi yatırımlarını yapmak 

ya da özel sektörde mesleki alanlarındaki işlerde çalışmak yerine çok 

büyük oranda devlet kapısına göz diktikleri için elbette yine üniversite 

tercihleri Bakanlıkların eleman alımına göre dalgalanma gösterecektir. 
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Söz konusu fakülte, bölüm ve enstitülerde içsular biyolojisi, deniz 

biyolojisi, balıkçılık temel bilimleri, yetiştiricilik, hastalıklar, avlama 

teknolojisi, işleme teknolojisi vb. alanlarda lisans ve/veya lisansüstü 

eğitimleri verilmekte ve çeşitli araştırmalar yürütülmektedir. Bu 

konuların sadece Su Ürünleri Mühendislerinin görev yetki ve 

sorumluluklarına dâhil olması en tabii yoldur. Ancak, “Su Ürünleri 

Mühendisliği Görev Yetki ve Sorumluluklarına Dair Kanun Taslağı”, 

YÖK Tarım Orman Su Ürünleri Eğitim Konseyi, Su Ürünleri Dekanlar 

Konseyince hazırlanmış olmasına rağmen 2020 yılı itibariyle henüz 

TBMM’nce kabul aşamasına gelmemiştir. Dolayısıyla, Tablo 1’deki su 

ürünleri alanında eğitim ve araştırma yapan kurum ve kuruluşlar 

arasında görev ve yetki karmaşası hala devam etmektedir. Bu yetki 

karmaşasının da etkisiyledir ki, kamuda Su Ürünleri ve Balıkçılık 

Teknolojisi Mühendislerinin çalışması gereken alanlarda Biyolog, 

Vetriner, Zooteknist veya Kimyager çalışmaktadır. Burada “El elin 

eşeğini türkü çağırarak arar” atasözü hatıra gelmektedir. Dört yıl 

boyunca konuyla ilgili eğitim almış mühendisler yerine sadece bir 

derslik bağlantısı olan diğer lisans mezunlarının ilgili kadrolara 

atanması;  

• Hem çok sayıdaki Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi 

Mühendislerinin emeklerinin boşa giderek işsiz kalmalarına,  

• Hem ilgili kadrolardaki vasıflı eleman eksikliğinden dolayı doğru 

ve yeterli kararlar alınamaması nedeniyle ülkemiz su ürünleri 

alanındaki gelişmelerin istenilen miktarda olamamasına,  
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• Hem çok sayıdaki üniversitenin ilgili bölümlerinin yeterli öğrenci 

alamayarak atıl kalmasına,  

• Hem de üniversitelerde yeterince lisansüstü çalışmaların 

yapılamayarak diğer araştırma kurumlarına da araştırmacı 

yetiştirilememesine neden olmaktadır.  
 

Bu etkileri ülkemizde birçok yerde hatta Bingöl’de de görmek 

mümkündür. Son yıllarda ülkemizde çok sayıda barajın da yapılmasıyla 

balıkçılık faaliyetlerinde artışlar olmasına rağmen İl ve İlçe 

Müdürlüklerindeki Su Ürünleri / Balıkçılık Teknolojisi Mühendis 

sayısı yetersizdir. Dolayısıyla, verilerin toplanmasında, analizlerin 

yapılmasında, kiralamalarda, yatırımcıyı yönlendirme ve 

desteklemelerde aksaklıklar yaşanmakta veya işler istenildiği kadar 

hızlı yürütülememektedir. Oysa iklimiyle, kirletilmemiş doğasıyla ve 

mevcut su kaynaklarıyla Bingöl’ün su ürünleri potansiyeli oldukça 

yüksektir.  
 

Burada Bingöl’ün su ürünleri potansiyeli detaylı olarak irdelenecek, 

daha verimli ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili neler yapılması 

gerektiği ortaya konulacaktır. 
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2. BİNGÖL İLİ SU ÜRÜNLERİ POTANSİYELİ 

2.1. Akarsu, Baraj, Gölet ve Sulama Tesisleri Varlığı 

İnşa halinde ve yapılması planlanan baraj ve sulama amaçlı göllerin 

yanı sıra, Ülkemizde irili-ufaklı 120’den fazla doğal göl, 600 kadar 

baraj gölü ve çok fazla sayıda akarsulara sahiptir. Bitmiş ve yapımı 

devam eden baraj gölleri ve göletlerle birlikte Bingöl ve komşu iller 2. 

bir “Göller Bölgesi” haline gelmiştir. Bunun yanında, Bingöl ili zengin 

tatlısu kaynaklarına da sahiptirler. Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli 

su kaynağı olan Fırat Nehrinin iki kolunu oluşturan Murat Nehri ve Peri 

Suyu, Bingöl sınırları içinde bulunmaktadır. Göynük Çayı, Yiğitler 

Deresi, Kılıç dere ve Ardıçlı dere; Murat Nehri'nin başlıca 

kollarındandır. Peri Suyu, Bingöl ili merkez ilçe sınırları içerisinde 

olup, toplam 258 km. uzunluğundadır ve İl sınırları içindeki uzunluğu 

112 km’dir (Tablo 2). 
 

Tablo 2: Bingöl ilinde bulunan akarsular (Not: İldeki Yer altı Suyu rezervi 11,6 

hm3/Yıl’dır.) (DSİ ,  2008).  
Akarsu Adı Toplam 

Uzunluk 

(km) 

Bingöl 
Sınırların-

daki uzun. 

(km) 

Debisi 

(m3/sn) 

İl Sınırları 
içinde 
Başlangıç ve 
Bitiş yeri 

Kolu 

Olduğu 

Akarsu 

Yüzey 

alanı 
(ha) 

Murat Nehri 1263 96 244.860 Dersar – 

Yumaklı 
Fırat 638 

Peri Suyu 258 112 63.749 Hasarkömü – 

Çayağzı 
Fırat 510 

Göynük Çayı 95 95 31.176 Kargapazarı 
– Garip 

Murat 212 

Gayt Çayı 60 60 5.000 Başköy – 

Sarıçiçek 

Göynük - 

 

İl sınırları içerisinde çok sayıda irili ufaklı göl bulunmaktadır (Tablo 

3). Bunlardan en önemlisi Bahri Gölü'dür. Ayrıca, Bingöl ilinde 
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DSİ’nin kontrolünde bulunan çalışır durumdaki ve inşa halindeki 

barajlar, hidroelektrik santralleri (Tablo 4) ve bunların yanında, çok 

sayıda çalışır durumda ve inşa halindeki taşkın koruma, erozyon ve 

rusubat kontrol tesisleri mevcuttur. Elbette bu yapılar akarsu 

ekosistemlerinin bitki ve hayvan sayısında büyük değişimler yaşanması 

kaçınılmazdır. Çünki bu yapılarla birlikte akarsu rejimi değişmekte, 

daha az su akışı nedeniyle başta balıklar olmak üzere birçok sucul canlı 

özellikle de balıkların temel 

Tablo 3: Bingöl ilinde bulunan göl ve göletler (DSİ, 2008).  
Adı Yüzey alanı 

(km2) 

İl İçinde Kalan 
Kısmı (km2) 

Denizden Yüksekliği 
(m) 

Bahrigölü 0.100 0.100 1978 

İbrahimağa 0.050 0.050 1850 

Hasangölü 0.012 0.012 1693 

Katırgölü 0.010 0.010 1538 

Turnagölü 0.007 0.007 2462 

Denizgölü 0.006 0.006 1468 

Sülüklü göl 0.006 0.006 1025 

Kırmızı göl 0.004 0.004 2048 

Körtgölü 0.003 0.003 1467 

Sülükgölü 0.003 0.003 1893 

 

besinini oluşturan zooplanktonik organizmalar olumsuz etkilenmekte, 

dolayısıyla sucul ortamdaki biyolojik çeşitlilik büyük zarar 

görmektedir. Hatta bazı türlerin neslinin tükenmesiyle karşı karşıya 

kalınabilmektedir. 
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Tablo 4. Bingöl İli işletmedeki ve inşa halindeki barajlar, göletler ve sulama tesisleri* 

(DSİ ,  2020). 
 İŞLETMEDEKİ TESİSLER İNŞA HALİNDEKİ TESİSLER 

İşin Adı İnşaata 
Başlanan Yıl 

İşletmeye 
Alındığı Yıl İşin Adı İnşaata 

Başlanan Yıl 
İşletmeye 

Alındığı Yıl 

Barajlar 

Özlüce barajı 
1985 2000 

Merkez Gölte-

pesi 15 Tem. 

Şehitler B. 
2014 2018 

Gayt Barajı 
1986 1991 

Bingöl 
Merkez 

Yamaç B. 
2015 2019 

Genç Çaytepe b. 2017 2017    

Genç Servi b. 2013 2017    

Gülbahar b. 1996 2014    

Kığı Barajı 1998 2017    

Solhan 

Şimşirpınarı b. 2014 2017 
   

Göletler 

Merkez Ilıcalar 
G. 

2016 2017 
   

Karlıova Kale G. 2011 2015    

Sulama 

Tesisleri 

Gayt Sağ Sahil 
Üst Kotları 
Sulaması 

 2008 

Ilıcalar Göleti 
S. 2017 

 

Karlıova Kale 
Göleti S.  2017 

Mrk. Göltepesi 
15 Tem. Şeh.S. 2018 

 

Kiğı Adaklı S.  2014 Gözeler S. 2014  

Solhan 

Şimşirpınar 
Barajı S. 

 2017 

Yedisu 

Regüla-törü ve 
S. 

2017 

 

   Genç S. 2017  

* Özel sektöre ait 2 adet baraj da bulunmaktadır. 
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2.2. Bingöl Akarsularında Mevcut Balık Türleri 

Kasım 2010 – Aralık 2012 tarihleri arasında çeşitli av araç ve gereçler 

ile yapılan avcılık sonucunda Murat Nehri’nin Bingöl İli sınırları 

içerisinde kalan bölümünde 6 familyaya ait 26 takson tespit edilmiştir 

(Tablo 5) (Ulupınar ve ark., 2014). 

2.3. Bingöl’de Su Ürünleri Avcılığının Durumu  

Zengin su potansiyeline rağmen, Bingöl’de su ürünleri avcılık ve 

yetiştiricilik miktarları ne yazık ki istenilen seviyede değildir. Örneğin, 

toplam av miktarı sadece 50 ton/yıl kadardadır (Elazığ’ın 1/17’si kadar) 

ve en fazla avlanan balık türü sazandır (Tablo 6).  

Tablo 5. Murat Nehri’nin Bingöl İli sınırları içerisinde kalan bölümündeki balık 

türleri (Ulupınar ve ark., 2014).    

Mastacembelus mastacembelus (Dikenli yılan b.) 

 
Garra rufa 

(Vantuzlu- Kaya- Yağlı balık) 

  
Garra variabilis 

(Yapışkan balığı) 
Capoeta umbla 

(siraz, sarı balık) 
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Capoeta trutta 

(Kara balık) 
Squalius cephalus 

(Tatlısu kefali) 

  
Aynalı sazan 

(Cyprinus carpio) 

Pullu sazan (bıyıklı) 
(Cyprinus carpio) 

 
 

Carassius gibelio 

(Havuz süs balığı) Cyprinus carpio (Aynalı sazan) 

  
Cyprinion macrostomum 

(Beni balığı) 
Acanthobrama marmid 

(Akçapak balığı) 

  
Chondrostoma regium 

(kaba burun) 

Mystus pelusius 

(Kedi balığı) 
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Lucibarbus mystaceus 

(sirink) 
Luciobarbus xanthopterus 

(Maya balığı) 

 

Luciobarbus esocinus 

(cero, manyar, mangar) 

Barbus grypus 

(Bıyıklı balık) 

 
Alburnus mossulensis 

(Gümüş balığı) 
Barbus lacerta 

(Bıyıklı balık) 
Tablo 5’in devamı. 

 
 

Nemacheilus angorae 

(Çöpçü balığı) 
Nemacheilus insignis 

(Çöpçü balığı, hace) 

  

Barbatula tigris 

(Çöpçü balığı) 
Cobitis elazigensis 

(Taş yiyen balık) 

  
Glyptothorax kurdistanicus 

(Vantuzlu yayın balığı) 
Glyptothorax armeniacus  (Dikenli 

yapışkan küçük yayın balığı) 
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Tablo 6: Bingöl İlinde türlere balık avı miktarları* (TUİK, 2020). 

Türler 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

…
. 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

Alabalık 1 1 - - - . 2 1 1 1 1 2 2 3 

Karabalı
k 

3 - - - - . 15 12 9 8 10 8 7 8 

Kefal       6 4 7 5 5 4 4 3 

Kızılkan
at 

      2 2 2 1 1 1 1 1 

Sazan 4

7 

4

8 

3

9 

4

8 

3

7 

. 35 30 30 25 15 12 10 8 

Siraz - - - - 1

1 

. 6,

5 

7,

9 

10 10 10 8 6 8 

Diğer 7 4 2 2 2 … 5 4 7 5 5 4 4 6 

Toplam 5

8 

5

3 

4

1 

5

0 

5

4 

… 8

3 

7

1 

6

6 

5

5 

4

7 

3

9 

3

4 

3

7 

*Ticari balık avcılık miktarları olup, amatör balık avı miktarları dahil değildir, ancak 
amatör balık avı miktarlarının da ticari av miktarı kadar olabileceği tahmin 
edilmektedir. 

 

Elbette akarsu ve göletlerin sazan yavrularıyla balıklandırılması 

buralardaki sazan popülasyonunu artırmaktadır. Avlanma miktarı 

bakımından sazandan sonra siraz balığı gelmektedir.  

Avlanan sazan miktarını daha da artırmak amacıyla, Bakanlık 

tarafından Bingöl’de yapılan balıklandırma çalışmaları kapsamında;  

• 1993-2004 yılları arasında Gayt barajına 925.bin adet sazan 

yavrusu,  

• 2010-2011 yılları arasında çeşitli gölet ve akarsulara 48.000 adet 

yavru sazan balığı, 
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• 2015 yılında yine Akarsu ve Göletlere 22.500 adet yavru sazan 

balığı,   

• 2017 yılı itibariyle Merkez-Gülbahar Barajı ve Karlıova 

ilçesindeki Hacılar Gölü su kaynaklarına 20,000 adet, yavru 

sazan balığı, 

• 2019 yılında ise Karlıova-Hacılar gölüne 40.000 adet yavru sazan 

balığı bırakılmıştır   
 

Populasyonların korunması ve sürdürülebilir balık avcılığı için 

balıklandırma çalışmalarının yanında elbette mevzuata aykırı balıkçılık 

yapanlara cezai müeyyideler de uygulanmaktadır. Bu kapsamda; 2020 

yılı içerisinde, Sancak Jandarma Karakol Komutanlığınca Karapınar ve 

Küçükbaşköy Mahalleri arasında kalan derede kaçak kurbağa avcılığı 

yapanlara idari para cezası kesilmiştir (URL 4).  

Ancak gerek eleman yetersizliği, gerekse eş-dost-akraba koruma vb. 

nedenlerden dolayı Bingöl’de su kaynaklarının korunması ve yasalara 

uymayanlara ceza kesilmesi işlemlerinin yeterli düzeyde yapıldığı 

söylenemez. Gerçi diğer illerde de durum çok iyi değildir. Koruma-

kontrol amaçlı çalışmalar kapsamında yasak avcılığın önlenmesi yanı 

sıra sularımıza giren istilacı ve zararlı türlerle de mücadele etmek 

gerekmektedir. Bakanlık söz konusu mücadele kapsamında ilginç bir 

uygulamaya imza atarak, denizlerimize ait olmayıp Kızıldeniz 

üzerinden ülkemize giriş yapan, istilacı ve zararlı bir tür 

olan balon balığının avlanmasının teşvik edilmesi için, her balon balığı 

kuyruğu başına 5 TL verileceği hususunda Resmi Gazete’de tebliğ 

yayımlamıştır (URL 5). 

https://ekonomi.haber7.com/etiket/balon
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Bakanlığın yukarıda belirtilen çalışmalarına rağmen su ürünleri 

alanında yaptığı çalışmaların yeterli olduğu söylenemez. Bunun en 

önemli göstergelerinden bir tanesi Bakanlığın Merkezde ve taşradaki il 

ve ilçelerde yaptığı toplantı ve çalışmaların ancak yaklaşık 1/25’i su 

ürünleri ile ilgilidir. Tarım veya hayvancılık genel başlığı altında 

yapılan toplantıların hemen hiç birinde su ürünlerine değinilmemek-

tedir. Özellikle su ürünleri başlığında yapılan toplantı ve çalışmalarda 

konu bir miktar ele alınabilmekte, ancak yukarıda da belirtildiği üzere 

çok sınırlı sayıdadır. 
 

2.4. Bingöl’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Durumu 

Bingöl sadece alabalık yetiştiriciliği yapılmakta olup, 2006 yılında 30 

ton, 2007’de 17 ton, 2008’de ise 11 ton alabalık yetiştirilmiştir (DİE, 

2008). 2009 yılına kadar alabalık yetiştiriciliği yapan 3 işletme varken 

2019 yılına kadar yalnızca 1 işletme faal durumdadır. 2008 yılın 

Elazığ’da 4223 ton/yıl yapıldığı dikkate alındığında elbette bu miktar 

oldukça önemsiz bir yer tutmaktadır. 

Bingöl ilinin baraj gölleri ve doğal kaynak sularının su ürünleri 

yetiştiriciliği bakımından değerlendirilebilmesi amacıyla 2018 yılı 

sonunda Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çalışma 

başlatılmış olup,  bu kapsamda; 

• 2019 yılı sonunda başvuru yapan 5 adet müteşebbisin projeleri 

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından onaylanarak Özlüce 
Baraj Gölü 2. Avlak Sahasında toplam 125 ton/yıl üretim 

kapasitesine sahip tesislerin kurulumu 2020 yılı mayıs ayında 
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tamamlanmıştır. Bingöl ve Elazığ sınırları içerisinde bulunan 

Özlüce Baraj Gölü 3 avlak sahaya ayrılmıştır. Yayladere İlçesi 

sınırları içerisinde kalan 2. Avlak Saha ve Kiğı İlçesi sınırları 

içerisinde kalan 3. Avlak Saha’nın kullanım hakkı Bingöl Tarım 

ve Orman İl Müdürlüğü inisiyatifindedir. Bingöl sınırları 

içerisinde kalan avlak sahaları maksimum kotta toplam alanı 

1400 hektar civarında olup, bu alanda yıllık yaklaşık 5000 ton su 

ürünleri yetiştiriciliğinin yanı sıra tahmini avlanabilir stok 

yoğunluğunun 10 ton olduğu öngörülmektedir. 2019 yılı başında 

su ürünleri yetiştiriciliğine açılan baraj gölünde 2020 yılında 125 

ton/yıl üretim gerçekleşmiştir.  

• Gölün tamamı Bingöl sınırları içerisinde kalan Kiğı Baraj 
Gölü’nün ise toplam rezervuar alanı 835 hektar olup, minimum 

şartlarda yıllık 3000 ton üretimin yanında tahmini avlanabilir stok 

miktarının 5-10 ton arasında olacağı öngörülmektedir. Baraj 

gölünün kullanıma açılması için Bingöl Tarım ve Orman İl 

Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır. 

• Bingöl, Elazığ ve Tunceli ili sınırları içerisinde kalan Pembelik 

Baraj Gölünün DSİ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından il sınırları 

referans alınarak avlak sahalara ayrılacağı öngörülmektedir. Bu 

şartlarda ilimiz sınırları içerisinde kalan kısımda yaklaşık 2000 

ton/yıl civarında su ürünleri yetiştiriciliğinin yapılacağı tahmin 

edilmektedir.  

• Bingöl ve Elazığ illeri sınırları içerisinde kalan Beyhan 1 Baraj 

Gölüün toplam rezervuar alanı yaklaşık 1900 hektar olup, 1200 

hektarı alan Bingöl ili sınırları içerisinde kalmaktadır. Bu baraj 
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gölünde ise Eylül-Haziran ayları arasında gerçekleşmek üzere 

yaklaşık 5000 ton/yıl üretimle beraber tahmini avlanabilir stok 

miktarı DSİ 9. Bölge Müdürlüğü’nün teknik dosyasında 18 ton 

olarak öngörülmektedir. 

• Aşağı Kaleköy Baraj Gölü Tamamı ilimiz sınırları içerisinde 

kalan baraj 2019 yılında su tutmaya başlamıştır. Toplam 

rezervuar alanı 1590 hektardır. Bu alan Eylül-Haziran ayları 

arasında minimum şartlarda 6000 ton/yıl su ürünleri yetiştiriciliği 

yapılması öngörülmektedir. Tahmini avlanabilir stok miktarı 

çalışması yapılmamış olan baraj gölünde yaklaşık 15-20 ton 

arasında avlanabilir stok olduğu öngörülmektedir. 

• Yukarı Kaleköy Baraj Gölü Bingöl ve Muş illeri sınırları 

içerisinde bulunan baraj gölünün toplam rezervuar alanı 2580 

hektardır. Bingöl sınırları içerisinde kalan alanda Eylül-Haziran 

ayları arasında sene bir kez ürün almak şartıyla yaklaşık olarak 

12.000 ton/yıl su ürünleri yetiştiriciliğinin yapılabileceği 

öngörülmektedir. Tahmini avlanabilir stok miktarının 

çalışılmadığı baraj gölünde yaklaşık 18-25 ton civarında stok 

yoğunluğunun olduğu tahmin edilmektedir. 

• Gülbahar Sulama Göleti merkeze 15 km uzaklıkta olup, sulama 

barajının su ürünleri istihsal hakkı Bingöl Tarım ve Orman İl 

Müdürlüğü tarafında kiraya verilmiştir. Rezervuar içerisinde 

bulunan suyun sulamada kullanılmasından dolayı su seviyesinde 

ani değişimler olmaktadır. Bu alanda su ürünleri yetiştiriciliğinin 

kritik seviyelerde ve azami 30 ton/yıl olacağı bilinmektedir. 
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• Karlıova Kale Göleti Karlıova İlçesi sınırları içerisinde kalan ve 

sulama amaçlı kullanılan göletin su kalitesi parametreleri ve 

tahmini avlanabilir stok miktarı çalışmasına 2021 yılı içerisinde 

başlanılması hedeflenmektedir. 

İlerleyen yıllarda 500 ton civarında avcılık üretimi tahmin edilmektedir. 

3. SU ÜRÜNLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI 

3.1. Sürdürülebilir Su Ürünleri Avcılığı 

Bingöl’de hâlihazırda ticari balıkçılığın az olup, yaygın olarak  amatör 

balık avcılığı yapıldığı için, burada sadece amatör balıkçılığın 

sürdürülebilmesi için bazı bilgiler verilecek, kurallara uygun avcılık 

yapılabilmesi su ürünlerinin sadece Bingöl’ü ilgilendiren maddeleri 

kısaca verilecek, avcılık etiğinin yanı sıra yasadışı avcılık ve avlanma 

ortamının kirletilmesine yönelik alınması gereken önlemlerden 

bahsedilecektir. 

3.1.1. Yasadışı – Kayıtdışı - Kuraldışı (YKK) Balıkçılık ve 
Zararları 

Sucul ortamlarda yasadışı avcılık yöntemleri (dinamit, elektrik şoku, 

sönmemiş kireç, zehirleme) kullanılması,  aşırı ve üreme döneminde 

yapılan avcılık, iç sularımıza predatör balıkların atılması ve çevre 

kirliliği gibi faktörler buralarda yaşayan tür sayı ve miktarlarında 

sürekli değişime neden olmakta ve dolayısıyla bir taraftan endemik 

türlerimiz yok olurken, bir yandan da işgalci türler ortaya çıkmaktadır.  
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Yasadışı, kayıtdışı ve kuraldışı (YKK) balıkçılık ülkemiz için ciddi bir 

tehdittir. Bu balıkçılık, özellikle denizlerde ve okyanuslarda farklı 

ülkelerin münhasır ekonomik bölgelerinde zaman zaman kaçak olarak 

yapılması sonucu ülkelerarası sorunlara neden olmaktadır. Bu YKK 

balıkçılıkta av yasaklarına uyulmayarak sucul canlıların üreme 

dönemleri içerisinde avlanması ve küçük canlıların avlanması, hedef 

dışı türlerin avcılığı, hayalet avcılık ve denizlerin dip (benthos) 

bölgesinin tahribatı sıkça görülen zararlı etkilerdir (URL 6). İç sular 

açısından ve Bingöl özelinde ise sirkülere uygun avcılık yapılmaması 

ve hayalet avcılık başlıca problemlerden biridir. Akarsularda bırakılmış 

olan çok az sayıdaki germe ağlar bir tarafa bırakıldığında, zayıf 

yapısından dolayı çabuk kopup suda kalabilen, çok ucuz olup, en acemi 

avcının dahi kolaylıkla avlanabileceği av aracı olan “tırıvırı (paraşüt)” 

en büyük problemi oluşturmaktadır. Bu sebeple burada hayalet 

avcılıktan ve dolayısıyla tırıvırı ile avcılığın zararlarından detaylıca 

bahsedilecektir. 

3.1.1.1. Av Araçlarının Kaybolma Nedenleri  

Germe ağlar için; 

• Balıkçıların rekabet için birbirlerinin av araçlarına zarar vermesi, 

• Zemin yapısı ve batık gemi enkazları 

• Eski av araçlarının kıyılara atılması 

• Zemin (Dip) yapısı 
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Tırıvırı (paraşüt) için; 

• Zayıf malzemeden yapılmış olması sebebiyle kolay kopması 
 

3.1.1.2. Hayalet Avcılık ve zararları 

Ticari ya da amatör amaçlarla avlanırken, takılan, yırtılan, kopan veya 

genel olarak kaybedilen av araçlarının insan kontrolü olmaksızın sucul 

organizmaların ölümüne neden olması durumuna “hayalet avcılık” 

denir. Kayıp av araçları ve parçaları, kaybolduktan sonra da suda 

bozulup parçalanıncaya kadar avcılık faaliyetlerini devam ettirirler. 

Özellikle tırıvırı gibi neredeyse “tek kullanımlık av aracı” denilebilecek 

bu av araçları sucul ortama çok zarar vermektedirler. Suda kalan büyük 

ağlar da dikkate alındığında, sucul organizmalar (yengeç, balık, 

kaplumbağa, memeliler, su kuşları vs.) bu araçlara yakalandıklarında, 

kurtulamayıp ölürler. Ölen türleri yemek içim gelen diğer canlılar da 

ölerek hedef dışı avcılık ta devam etmiş olacaktır. Kaybolan bu avcılık 

takımlarının içleri ve çevreleri ölen canlıların iskeletleriyle dolu olması 

nedeniyle bu olaya “hayalet avcılık” adı verilmektedir. Ağlardaki 

kurşunları yiyen canlıların da zehirlenmesine neden olan hayalet 

avcılığın çevreye ve dolaylı olarak ülke ekonomisine zararları şu çok 

fazladır. 
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3.1.1.3. Hayalet Avcılığın Zararını Azaltmak İçin Gereken 

Tedbirler  

• Balık hallerinde yapılan kesintilerden karşılanacak bir ödenekle 

sivil toplum örgütlerine akaryakıt temin edilerek, kayıp ağları 

arama çalışmaları yürütülmeli.  

• Çözünebilir kaçış mekanizmaları olmalı 

• Gece yapılan avcılıklarda ağların şamandıralarında ışık 

kullanılmalı 

• Kaybolan av aracının yerinin diğer avcılar tarafından 

görülmesinin sağlanmalı.  

• Kıyı alanları yetkili kuruluşlarca denetlenmeli,  

• Kooperatif birliklerine her yıl en az bir kere kayıp ağları arama ve 

imha etme çalışması yapma zorunluluğu getirilmeli 

• Yönetici ve balıkçılar eğitilmeli ve koruma kontrol uygulamaları 

etkinleştirilmelidir (URL 7).  

 

3.1.2. Sürdürülebilir Balık Avcılığı İçin Yapılması 
Gerekenler 

Öncelikle, ticari veya maddi bir çıkar gözetmeksizin ve hırs 

göstermeksizin, zaman geçirmek, dinlenmek, moral bulmak ve 

yerleşim birimlerinin kirli hava ve gürültülü ortamından bir süre için 

dahi uzaklaşarak doğa ile baş başa kalabilmek niyetiyle gerçekleştirilen 

amatör balıkçılığın sürdürülebilirliği amacıyla; yasal ve etik kurallara 

uyulması, sorumluluk bilinciyle doğal ortamın korunması ve saygı 

gösterilmesi gerekmektedir. Bu amaçla;  
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• Öncelikle, Bingöl ili ve ilçelerindeki bulunan bir amatör balıkçı 

derneklerinin kurulması, 

• İl ve ilçelerdeki amatör balıkçı derneğine üye olunması, 

• Amatör balıkçılıkla ilgili mevzuatın öğrenilmesi, uyulması ve 

değişikliklerin takip edilmesi, 

• Etiğe uygun balık avcılığı için avlanacak balık türlerinin 

özelliklerinin ve üreme dönemlerinin, yaşam 

alanlarının/tarzlarının öğrenilmesi ve mevzuata uygun avlanma 

yöntemlerinin öğrenilerek kullanılması, 

• Amatör balıkçılar arasında bilgi paylaşımının yapılması, oto-

kontrol yapılarak mevzuata aykırı hareket edenlerin uyarılması, 

gerekirse cezai müeyyide için il ve ilçe müdürlüklerine 

duyuruda bulunulması, 

• Avlanma esnasında, yakında avlanan diğer amatör balıkçılara 

zarar verilmemesi, saygı gösterilmesi, 

• Balık türüne göre değişmekle birlikte, neslinin devamı için;  
 

➢ küçük balıklar için 2’inci yaş öncesi ve 4’üncü yaş sonrası  

➢ büyük balıklar için 5’inci yaş öncesi ve 9’uncu yaş sonrası 

boyların avlanılmaması, yakalanması durumunda suya geri 

bırakılması (yani özellikle üremeye elverişli hale gelmesi 

uzun yıllar alan büyük balıklara tekrar yaşama şansı verecek 

şekilde karaya veya tekneye alınıp incitmeden suya iade 

edilmesi (Yakala-Bırak prensibinin uygulanması), 

(Çünkü balık av boylarının belirlenebilmesi için yapılan bilimsel 

çalışmalarda, balığın yumurta verebilecek olgunluğa ulaştığında 

http://salibahtiyar.tr.gg/Yakala_B%26%23305%3Brak.htm
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ölçülen boyu dikkate alınmaktadır. Amaç, en azından balığın bir kez 

yumurta bırakabilmesine imkan tanımaktır. Diğer taraftan, büyük 

balıkların yaşamları boyunca kazandıkları deneyimlerin genler 

vasıtasıyla doğrudan yavrulara geçtiği, dolayısıyla çevresel faktörlere 

ve tehlikelere karşı yeni yavruların da kendi türündeki büyük balıkların 

deneyimleriyle davranarak yaşamlarını devam ettirdikleri ve bazı 

büyük balık türlerinin ancak 3-15 yıl kadar sonra ancak yumurtlamaya 

başlayabildiği de unutulmamalıdır. 

• İstenmeden yakalanan yasalarca korunmaya alınmış türlerin de 

gönüllü olarak suya bırakılması (yönteminin uygulanması), 

• Ekolojiye zarar verebilecek ve av bölgemize olmayan türlerin 

canlı yem olarak kullanılmaması, 

• İlgili resmi kurumların bilgisi haricinde farklı bir ortamdaki 

canlı hayvanın diğer bir sucul ortama bırakılmaması, 

• Yasal limitlerden fazla miktarda balık tutulmaması, 

• Sonraki yıllarda da balık avcılığının devam edebilmesi için; 

Tekneden veya kıyıdan doğal çevreye; poşet, gıda ambalajı 

atıkları, sigara izmariti, madeni yağ atıkları, eskimiş misina ya 

da arapsaçı gibi dolaşmış misina parçaları, ağ parçaları, boya 

kutuları, balık avı malzemesi boş kutuları, tükenmiş şamandıra 

ışıkları, ölü balıklar, bez, kağıt, içilmiş sıvıların boşları gibi 

çöplerinin atılmaması, 

• Daha önce atılmış çöplerin toplanılması,  

• Çevreyi kirleten şahısların uyarılması, çevreye zararlı atık 

boşaltan tesislerin ilgili birimlere ihbar edilmesi, 
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• Farklı Baraj göllerinde tekne ile avlanılması durumunda,  istilacı 

türlerin yayılmasını önlemek için, teknenin sudan çıkartılırken 

pervane ve motora ya da römorka takılmış sucul bitkilerinin 

temizlenmesi, 

• Tekneden yağ atığı veya yakıt sızıntılarının suya 

boşaltılmaması, 

Doğal su ortamında ya da yakınında; güçlü deterjanlar veya 

sabunla ellerimizin veya kullandığımız malzemelerin 

yıkanılmaması. (URL 8)  
 

3.2. Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliği 

Sadece, yapımı tamamlanan ve devam eden baraj gölü ve göletlerinde 

yetiştiricilik faaliyetlerine başlanıldığında dahi, Bingöl’ün oldukça 

yüksek bir yetiştiricilik potansiyeline sahip olduğu açıkça 

görülmektedir. Bunun yanında, ildeki zengin doğal kaynak sularının da 

su analizlerinin yapılması ve debilerinin belirlenmesi, bu suların 

özellikle yavru alabalık yetiştiriciliği açısından değerlendirilmesi 

sonucu Bingöl’ün ülkemizde söz sahibi iller arasında yer alacağı 

aşikârdır. 

Bütün bu verilerden de anlaşılacağı üzere sadece alabalık yetiştiriciliği 

dikkate alındığında dahi Bingöl ili akarsuları ve göllerinde yetiştiricilik 

amaçlı milyonlarca liralık yatırım imkânı bulunmaktadır. Diğer 

taraftan, Sivas’ın Kangal ilçesindeki kaplıcalarda tedavi amaçlı 

kullanılan ve “Dr. Balık” ta denilen Garra rufa (yağlı balık) ve 

Cyprinion macrostamum (beni balığı, Tigris kingfish) türleri Bingöl 

http://salibahtiyar.tr.gg/Denizlerimizdeki-Davetsiz-Misafirler%2C-%26%23304%3Bstilac%26%23305%3B-T.ue.rler.htm
http://salibahtiyar.tr.gg/Denizlerimizdeki-Davetsiz-Misafirler%2C-%26%23304%3Bstilac%26%23305%3B-T.ue.rler.htm
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akarsularında bolca bulunmaktadır. Birçok ülkeye gayrı resmi yollarla 

kaçırılarak, özellikle buralardaki lüks otellerde egzama, cerahatli 

sivilceler ve özellikle “Sedef” hastalığı gibi cilt hastalıkları tedavisinde 

yaygın olarak kullanılan bu balık türlerinin Bingöl ekonomisine 

kazandırılması ve Bingöl kaplıcalarında tedavi amaçlı kullanılmasında 

da yarar görülmektedir. Ancak, lezzetli olan bu balık türü aşırı avcılık 

ve yumurtlama yerlerinin tahrip edilmesi nedeniyle nesli tehlike 

altındadır. Acilen sirkülerde yer ve zaman yasaklarıyla avcılığına bir 

sınırlama getirilmelidir. 

Bingöl için bir diğer imkân ise tıbbi sülük yetiştiriciliğidir. Tıbbi 

sülükler (hatta tedavi amaçlı en çok tercih edilen türleri) yine Bingöl 

sularında doğal olarak bolca bulunmaktadır. Bingöl ilinde binlerce ton 

(yıllık yaklaşık 20-30 bin ton) balık yetiştiriciliği yapılabileceği gibi, bu 

yetiştiriciliğe ek olarak tıbbi sülük gibi diğer alternatif türlerin de 

eklenmesiyle istihdam ve katma değer oldukça arttırılabilecektir. 

500.000 adet steril sülük yetiştiriciliği yapılabilecek bir tesisten 

milyonlarca lira gelir elde edilebilecektir. Uzun yıllar terör nedeniyle 

de doğal kaynaklardan yeterince faydalanamayan Bingöl ili için terörün 

bitmesi önemli bir fırsat olacaktır. Yerleşim yerlerinden uzak yerlerdeki 

temiz su kaynakları daha iyi değerlendirilebilecek ve korkusuzca 

yatırımlar yapılabilecektir. 

Ayrıca, diğer illere göre su ürünleri üretim miktarı hala çok düşük olan 

Bingöl’de, yeterli verimi ve maddi katkıyı sağlayabilmek için gerek alt 

yapı ve gerekse organizasyona büyük önem verilmesi şarttır. Öncelikle, 

işletmeye açılmış ve açılacak olan baraj göllerinde kafeslerin 
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konulacağı yerler bilimsel incelemelerle belirlenmeli ve göl haritası 

üzerinde işaretlenmelidir. Üretim kapasitesi gölün su özelliklerine göre 

belirlenmelidir. Kafes balıkçılığı yapılan ve yapılması planlanan yerlere 

gerekli olan elektrik, haberleşme ve ulaşımla ilgili alt yapı acilen 

götürülmeli, “Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği’nin, su ürünleri 

yetiştiricilik tesislerinde teknik personel istihdamı ile ilgili hükümlere 

uyulması mutlaka sağlanmalıdır (Ulupınar ve ark., 2015).  

 

Ekolojik şartları çok uygun olan Bingöl ilinde, sürdürülebilirlik 

çerçevesinde Organik ve iyi tarım uygulamaları yönetmeliklerine 

uygun yetiştiriciliğe başlanmalıdır. 
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1. GİRİŞ 

Tarım ve tarımsal üretim, basit bir gıda üretiminden farklı olarak 

oldukça karışık, farklı iktisadi, sosyal faaliyet ve uygulama sahalarıyla, 

birbirinden ayrılması olanaksız ilişkileri olan bir faaliyettir. Ulusal ve 

uluslararası ölçekte sürdürülebilir bir yaşam ve sürdürülebilir bir 

tarımsal faaliyet için tarımın ilişki içinde bulunduğu bütün sektörler 

çevresel, sosyal ve ekonomik faaliyetlerle belirlenmesi gerekmektedir. 

Günümüzde enerji kaynaklarına olan ihtiyacımız günden güne artarak 

devam etmektedir. Bilhassa gelişmekte olan ülkelerde nüfusun artışı, 

sanayileşme ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak gelecek yıllarda 

enerji kaynaklarına olan ihtiyaç iyice artarak devam edecektir. Fosil 

kaynaklı yakıtların olumsuz çevre problemlerine neden olması, 

kaynakların yakın zamanda bitecek olması ve fiyat dalgalanmaları gibi 

sebeplerden ötürü yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talep artmıştır. 

Yılmaz (2012) yılında yaptığı bir çalışmasında “Özellikle gelişmiş 

ülkelerde yenilenebilir enerji kaynakları olan hidrolik, rüzgâr, 

jeotermal, güneş, biyokütle, dalga, hidrojen vb. enerji kaynaklarından 

başta elektrik üretimi olmak üzere birçok farklı yerlerde 

kullanılmaktadır” diyerek gelişmiş ülkelerin yenilenebilir enerji 

kaynaklarından yararlandıklarını vurgulamaktadır. 

Fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanımına bağımlı olarak başta 

karbondioksit olmak üzere sera etkisi olan gazların oranı atmosferde 

hızla artmaktadır. Buna paralel olarak meydana gelen zararlar ve fosil 

yakıtların hiç tükenmeyecekmiş gibi kullanılması günümüzde başta 

insanoğlu olmak üzere bütün canlılığı tehdit eder bir duruma gelmiştir. 
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Bu doğrultuda; fosil kaynaklı enerji üretimi yerine yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanılması hatta tarımsal faaliyetler sonucu oluşan 

atıkların çevrimde bir enerji üretiminde girdi olarak kullanılması ve bu 

sayede çevresel kirliliğin önlenmesi günümüzün en önemli hedefleri 

arasındadır. Küresel ısınmanın dünya gündemindeki yerini koruması ve 

fosil yakıt kaynaklarının azalmasıyla beraber yenilenebilir enerji 

kaynaklarına olan ilgi de artmaktadır.    

Birçok sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de üretim için enerji sarf 

edilmektedir. Kaynak rezervleri sınırlı olan fosil yakıtlar kullanılarak 

üretilen tarımsal ürünler; yakıt ve işçilik masraflarını arttırmakta, 

böylelikle gıda fiyatlarındaki artışa neden olmaktadır. Tarımsal 

alandaki gelişmeler ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımı sayesinde verim artışı ve çevreye zararlı olmayan üretim 

modelleri gelişmiştir. Bu gelişme kaynaklarımızı etkin bir şekilde 

kullanma olanakları sağlamaktadır. 

Yapılan bu çalışma fosil yakıtların kullanılması ile ortaya çıkacak 

çevresel zararların önlenmesi ve sürdürülebilir bir tarımdaki kalkınma 

hedefine ulaşılması için, tarımda yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımının artırılması amaçlanmıştır.  

2. TARIMSAL FAALİYETLERDE KULLANILABİLECEK 
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 

Fosil kaynaklardan elde edilen enerji sarfiyatının yaygın olduğu 

geleneksel tarım uygulamaları neticesinde çevremize ve ekonomiye 
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zarar vermektedir ve bu nedenle sürdürülebilir değildir (Şahinöz ve 

ark., 2007).  

Tablo 1’de tarımsal faaliyetlerde fosil kaynakların yerine 

kullanılabilecek yenilenebilir enerji kaynakları ve kullanılan teknoloji, 

uygulama alanları, gereksinim ve yararları verilmiştir. 
 

Tablo. 1. Yenilenebilir enerji kaynakları 
Yenilenebilir 

Enerji 

Kaynağı 

Teknoloji Uygulama 

Alanı 
Gereksinimler Yararları 

Güneş Enerjisi 

Aydınlatma 
-Doğal 
aydınlatma 

-Tarımsal yapılar 
doğal 
aydınlatmaya 
uygun olarak 

tasarlanmalıdır. 

-Aydınlatma 
maliyetleri 

azalır. 
-Üretimde artış 
gerçekleşir. 

Fotovoltaik 
-Elektrik 

üretimi 

-Güneş ışınımı 
engellenmemesi 

gerekmektedir. 

-gerekli olan 

elektrik ihtiyacı 
sağlanır 
-Bina tasarımına 
veya binalarda 

çatıya 
koyulabilir 

Ortam ısıtma -Ortam ısıtma 

-ısıtma işlemini 
zeminden 

yapmak 

gerekmektedir. 

-Yaşam şartları 
iyileşir. 

Su ısıtma -Sıcak su 

- Güneş ışınımı 
engellenmemesi 

gerekmektedir. 

-Sıcak su 
ihtiyacı sağlanır. 

Jeotermal 

Enerji 

Jeotermal ısı 
pompası 

-Seraların 
ısıtılması  
-Çiftlikler  
- Balık 
tesisleri 

-Toprağın 
ısıtılması 
-Tahıl 
kurutma  

- Mantar 

yetiştiriciliği 

-Yatay veya 

düşey kuyular 
için yer 
gereklidir.   

-Jeotermal 

akışkanın 
kimyasal yapısı 
önemlidir. 

-Isı değiştiriciler 
sayesinde 

gerçekleştirilen 
ısıtma ve 
soğutma 
işlemlerinde 
yaşam şartları 
iyileşir. 
 

Biyokütle 
Enerjisi 

Biyoenerji 

yakıtları 

-Elektrik 

üretimi  

- Ortam ısıtma 
ve soğutma  

-Tarım ve orman 
atıklarından 
sürekli olarak 
sağlanılan 

-Atık kontrolü 
sağlanmış olur.  
-Çevreye olan 
zararlı etkiler 
engellenir.  
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- Su ısıtma ve 
soğutma  
- Biyodizel 

yakıtı 

organik materyal 

gereklidir. 

-İşletme 
maliyeti azalır.  
-İlave güç 
sağlanır. 

Rüzgar Enerjisi Rüzgâr 
türbini 

-Elektrik 

üretimi 
-Mekanik güç 

-Rüzgârın belli 
bir hızda esmesi 
gerekmektedir 

-Gelişen 
teknoloji 

sayesinde enerji 

birim giderleri 

düşmektedir.  
-Dışa bağımlı 
değildir.  
-Çevreye dost 
bir enerjidir. 

Biogaz Biogaz 

-Elektrik 

üretimi 
-Isıtma 

-Çiftlik atıkları 
ve biyolojik 

atıklar 

-Biyogaz ile 

hem atıkların 
bertaraf ile çevre 
kirliliği 
önlenmiş olur 
hem de enerji 

elde edilir 

 

1. GÜNEŞ ENERJİSİ 

Güneş enerjisi temel enerji kaynağımızdır. Bu enerji kaynağı temiz, 

yenilenebilir ve dünyanın her yerinde az ya da çok bulunmaktadır. 

Genel olarak bütün enerji kaynakları direkt veya dolaylı olarak güneş 

enerjisinden türemişlerdir. Güneş ışınlarının enerjiye dönüştürülme-

sinde pek çok farklı teknolojiler geliştirilmiştir. Geliştirilen bu 

teknolojilerin bazıları güneş enerjisini, ışık ya da ısı enerjisi olarak 

değerlendirirken, diğer teknolojiler güneş enerjisinden elektrik 

sağlamak için yararlanmaktadır. Tarımsal faaliyetler içerisinde güneş 

enerjisi olmazsa olmaz bir ikilidir. Çünkü tarımsal üretimin 

gerçekleştirilmesinde sıcaklık faktörü güneş ışığı sayesinde elde 

edilmektedir. Bunun yanında diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için 

güneş ışığından faydalanılarak birçok sistem geliştirilmiştir. Bu 

sistemleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz; 
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-Tarımsal arazilerin sulanmasında güneş panelleri kullanımı: Tarımsal 

faaliyetlerdeki en önemli masrafların başında sulama masrafları 

gelmektedir. Sulamada kullanılacak su ister yeraltı isterse yer üstü suyu 

olsun sulamada bir enerji ihtiyacı söz konusudur. Suyun arazilere nakli 

için kullanılan pompanın enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik 

yerine güneş panelleri kurularak enerji ihtiyacımızı karşılayabiliriz. 

Ayrıca kurulan bu güneş panellerinden elde edilen ihtiyaç fazlası enerji 

elektrik dağıtım şirketiyle yapılan sözleşme neticesinde satılabilir ve ek 

bir gelir elde edilebilir. 

-Seracılık faaliyetlerinde güneş enerjisinden yararlanma: Seracılık 

genel olarak mevsimi dışında meyve veya sebzelerin yetiştirilmesini 

kapsamaktadır. Yetiştiriciliğin verimli bir şekilde yapılabilmesi için 

seranın belli bir sıcaklıkta ısıtılması gerekmektedir. Bu üç şekilde 

sağlanabilir. Birincisi seranın güneş ışığı sayesinde direkt olarak 

ısıtılması şeklinde olabilir. İkincisi güneş kollektörleri kullanılarak 

ısıtılan suyun sera içerisinde dolaştırılarak seranın ısıtılması. Üçüncüsü 

ise güneş panelleri kullanılarak önce elektrik enerjisi sağlanır ve elde 

edilen bu enerji sayesinde sera ısıtılarak üretim yapılabilir.  

Kısacası üreticilerimiz enerji gereksinimlerini güneş enerjisinden 

rahatlıkla elde edebilir. Günümüzde üretimdeki girdi maliyetlerini en 

aza indirmede büyük derecede etki etmektedir. Son yıllarda çiftçimizin 

güneş enerjisi sistemlerine yatırım maliyetlerini devlet %65’e varan 

hibe destekleri ile desteklemekte ve bu sayede çiftçiler kendi elektrik 

ihtiyaçlarını GES sayesinde karşılamaktadırlar. GES ile üretilen 
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elektriğin ihtiyaç fazlası elektrik dağıtım şirketiyle gerekli yasal 

prosedür sağlandıktan sonra satılması ile ek gelir elde edilebilir.  

2. JEOTERMAL ENERJİ  

Ülkemiz, ortalama 31.500 MWt ısı potansiyeli ile dünyada 7. Sırada 

Avrupa’da ise 1. Sırada jeotermal enerji kaynağına sahip ülke 

durumundadır. Ülkemizde 35-40 °C’den fazla sıcaklığa sahip 225 adet 

jeotermal saha bulunmaktadır. Birçok tarımsal faaliyet alanında 

jeotermal enerjiden faydalanılabilir. Tarımsal faaliyetler ve tarımsal 

ürünlerin işlenmesinde jeotermal enerjinin doğrudan kullanılabileceği 

başlıca alanlardır. Dünyada tarımsal faaliyetler içinde jeotermal 

enerjiden %14 oranında sera ısıtmasında yararlanılmaktadır. Bu 

seviyeyi takip eden diğer uygulama ise hayvancılık ve balıkçılık 

işletmeleridir (%12). Jeotermal enerjiden en düşük seviyede (%1) 

yararlanılan uygulama ise ürün kurutmadır. Seralar, iklimin elverişli 

olmadığı durumlarda bitki yetiştirmemize olanak sağlayan kapalı 

yapılardır.  Günümüzde enerji tüketiminin azaltılması için yapılan 

çalışmalar neticesinde, ısıtma amacıyla seralarda fosil enerji 

kaynakların kullanımının kaldırılması yerine yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanılması ön görülmüştür. Balık yetiştiriciliğinde 

kullanılan jeotermal akışkanın sıcaklığı balık cinsine bağlı olarak 21-27 

°C gibi düşük seviyedeki sıcaklıklarla jeotermal enerjiden 

yararlanılabilir. Jeotermal enerjinin balık yetiştiriciliğinde 

kullanılmasında en önemli etken suyun sıcaklığıdır. Eğer suyun 

sıcaklığı istenilen değerden daha aşağı değerlere düşmesi durumunda 

balıklar olumsuz etkilenir. Bu olumsuzları ortadan kaldırmak için 
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jeotermal su ile istenilen sıcaklık sağlanarak giderilmiş olur (Öztürk, 

2004). 

Hasadı yapılan ürün kısa bir süre içerisinde tüketilmez ise besin 

değerlerini kaybederek bozulmalara yol açar. Bu nedenle kayıp 

olmaması için ürünleri uygun değerler içerisinde kurutulması 

gerekmektedir. Fosil enerji kaynaklarının maliyeti çevreye verdiği 

zararlar göz önüne alındığında yenilenebilir enerji kaynağı olan 

jeotermal enerji ile ürünler sıfır enerji maliyetli temiz sağlığa uygun 

şartlarda kurutulur. Kurutma yapılmadan önce jeotermal enerjinin 

sıcaklığı ve kurutma uygulaması için gerek duyulan sıcaklık değerleri 

önemli ölçüttür. Kurutma sistemleri sera vb. yapılarda ısıtma sistemleri 

ile birlikte kombine edilirse jeotermal enerji kaynağının gösterdiği 

yarar daha fazla olacaktır (Öztürk ve ark., 2010). 

3. BİYOKÜTLE ENERJİSİ  

Biyokütle enerjisi; Dünya nüfusunun kalabalıklaşması ve sanayileşme 

ile giderek artan enerji ihtiyacının karşılanması için çevreci ve 

sürdürülebilir kaynaklardan en önemlisidir. Tanım olarak biyokütle 

bitkilerin ve hayvanların organik madde kütlesi anlamına gelmektedir. 

Biyokütle, bitkilerin fotosentez sayesinde kimyasal enerjiye 

dönüştürerek depoladığı güneş enerjisini bünyesinde barındırmasıdır. 

Biyokütle kaynaklarından enerji üretimi birçok farklı teknoloji 

kullanılarak gerçekleşebilmektedir. Enerji üretimi kullanılacak 

biyokütle termo-kimyasal veya biyo-kimyasal çevirim yöntemleri 

değişik enerji formlarına çevrilebilmektedir. Bitkisel ürün 

yetiştiriciliği, güneş var olduğu sürece yapılacağı için, biyokütlenin 
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tükenmeyecek bir enerji olduğu varsayılmaktadır. Hemen hemen her 

alanda yetiştirilebilmesi, bilhassa kırsal sahalar için sosyal ve ekonomik 

gelişmelere katkı vermesi sebebiyle önemli bir enerji kaynağıdır 

(TÜGİAD, 2004). 

Karaca ve ark. (2004), yaptıkları çalışmalarında “Biyokütle enerjisinin, 

geleneksel ve modern olacak şekilde iki sınıfta toplandığını 

bildirmişler, kesilen ağaç parçaları ve hayvan atıklarının basit bir 

şekilde yakılması, sonucunda ortaya çıkan enerjinin geleneksel 

biyokütle enerjisi olduğunu, enerji ormanları, enerji bitkileri ve şehir 

atıklarından sağlanan, biyodizel, etanol ve biyogaz vb. yakıtların ise, 

modern biyokütle enerji kaynağı olarak kabul edildiğini 

bildirmişlerdir”. Biyoetanol, buğday, şeker pancarı, mısır vb. şeker, 

nişasta ve selüloz ihtiva eden tarımsal ürünlerin fermantasyon yolu ile 

elde edilen ve benzinle belirli miktarda karıştırılarak değerlendirilen bir 

yakıttır. Biyodizel ise ayçiçek, aspir, soya, kolza vb. bitkilerinden 

üretilen bir yakıt türüdür. Biyokütle kaynaklarının doğrudan yakılması 

en yaygın teknolojidir. Biyokütle kaynaklarının doğrudan yakılması ile 

yüksek ısıda ve basınçta buhar üretilir daha sonra bu buharı elektrik 

üretme sürecinde buhar tirbünleri kullanılarak elektrik enerjisine 

dönüştürülür. Türkiye’de genellikle ekonomik olmasa da biyokütle 

doğrudan yakılarak değerlendirilmektedir (Topal ve Arslan, 2008). 

Tarımsal üretimde verimin yükseltilmesinde genellikle kimyasal 

gübreleme yapılmaktadır. Kimyasal gübreleme çevresel zararlara 

neden olmakta ve doğal kaynakların bilinçsizce yok edilmesine sebep 

olmaktadır. Bunun yerine biyokütle kaynaklarının değişik çevrim 
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yöntemleri kullanılarak yakıtlara dönüştürülerek daha etkin bir şekilde 

kullanılması sağlanabilir. Tablo 2’de biyokütlenin elde edildiği 

kaynaklar, çevrim teknikleri ve bu teknikler sonucu elde edilen yakıtlar 

ve bunların kullanım alanları verilmiştir.  

Tablo 2. Biyokütlenin elde edildiği kaynaklar, çevrim teknikleri ve bu teknikler 
sonucu elde edilen yakıtlar ve bunların kullanım alanları 

Biyokütle 
kaynakları 

Çevrim Yöntemi Elde Edilen 

Yakıtlar 

Uygulama 

Alanları 
Orman artıkları Havasız çürütme Biyogaz Elektrik üretimi, 

ısınma 

Tarım artıkları Piroliz Etanol Isınma, ulaşım 
araçları 

Enerji bitkileri Doğrudan yakma Hidrojen Isınma 

Hayvansal atıklar Fermantasyon, 

havasız çürütme 

Metan Ulaşım araçları, 
Isınma 

Çöpler(organik) Gazlaştırma Metanol Uçaklar 
Algler Hidroliz  Sentetik yağ 

roketler 

Enerji ormanları Biyofotoliz Motorin Ürün kurutma 

Bitkisel ve 

hayvansal yağlar 
Esterleşme 
reaksiyonu 

Motorin Ulaşım araçları, 
Isınma, seracılık 

 

4. RÜZGAR ENERJİSİ 

Rüzgar enerjisi tanım olarak rüzgarın hareketinin sonucunda oluşan 

kinetik enerjiye verilen isimdir. Rüzgar enerjisi değişik sistemler 

kullanılarak mekanik ve elektrik enerjisine dönüştürülür bu şekilde 

geçmişte olduğu gibi günümüzde de kullanılmaktadır. Rüzgar ile 

taşınan hava kütlesi ve rüzgar hızı, rüzgardan enerji elde edilmesinin 

ana parametreleridir. Rüzgar enerjisi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır 

ve temiz bir enerjidir. Bu enerji kaynağı geçmişte mekanik olarak 

kullanılmıştır. Günümüzde ise rüzgar enerjisi çoğunlukla elektrik 

üretiminde kullanılmaktadır. 
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Rüzgar enerjisinin başlıca özellikleri; 

- Sonsuz bir enerji kaynağıdır. 

- Sürekli olarak çalışabilir. 

- Temiz bir enerji kaynağıdır. 

- Çevre kirliliğine neden olmaz. 
 

Yeteri kadar rüzgar hızının bulunduğu küçük aile işletmelerinde 

kullanılan rüzgar gülleri ve daha büyük enerji ihtiyaçlarını karşılayan 

rüzgar türbinleri aracılığıyla tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan 

enerji rahatlıkla karşılanmaktadır. Tarımsal faaliyetler için kullanılmak 

üzere tarımsal üretim yapan çiftliklere veya yerleşim yerlerine 

kurulacak rüzgar gülleri sayesinde enerji üretimi için yapılan masraflar 

düşecek ve böylelikle bu ve buna benzer  sistemler her açıdan ekonomik 

olacaktır (NREL, 2004).  

5. BİOGAZ  

Organik atıklardan biyogaz temini dünya genelinde çok faydalanılan bir 

işlemdir. İlk zamanlarda sadece çiftlik atıklarından biyogaz üretimi 

yaygın olarak tercih edilirken, son zamanlarda ise kentsel organik 

atıklardan da biogaz üretimi gerçekleştirilmektedir. Kaygusuz ve 

Şekerci (2016), biyogazı temel olarak organik maddelerin oksijensiz 

ortamda fermente elde edilmesi sonucu karbondioksit ve metan gazına 

dönüştürülmesi olarak tanımlamışlardır. Biyogaz üretiminde organik 

atıklar, hayvansal gübreler ve endüstriyel atıklar kullanılmaktadır. 

Ülkemizde son zamanlarda yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımında önemli gelişmeler olmuştur. Ülkemizdeki hayvancılık 
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faaliyetleri içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının en 

önemlilerinden birisi de biyogazdır (Doğru, 2010). Toruk ve Eker 

(2003) yılında yürüttükleri araştırmada “hayvancılıkla uğraşan 

bölgelerde biyogaz üretiminin, enerji ve gübre kaynağı olarak ayrıca 

önem arz ettiğini” belirtmişlerdir.  

Son yıllarda enerji bitkileri üretiminin artması ile tarımsal ve tek tip 

atıklardan biyogaz üretiminin yanında  biyometanizasyon yolu ile 

biyogaz üretimi yapılarak elektrik enerjisine çevrilmesi hususunda 

birçok tesis kurulmuştur. Biyogaz üretimi için yapılan tesislerin 

bilhassa küçük tarım işletmelerinde başarılı bir şekilde işletilebilmesi 

için 3 ana faktörün bir arada bulunması gerekmektedir. Bunlar; yeterli 

miktarda organik artık, bu atıkların gübre olarak kullanılma potansiyeli 

ve üretilen biyogazın işletmede uygun şekilde kullanılmasıdır. Biyogaz 

üretimi sırasında anaerobik bakterilerin fermantasyonuyla CH4, CO2, 

H2S vb. gazlar çıkarken gübrenin içerisinde bulunan hastalık etmeni 

mikroorganizmalar da kaybolmaktadır. Buna ek olarak gazı alınan 

gübrede zararlı böcek ve sinek larvalarının yaşamını olumsuz 

etkilemektedir. Böylelikle biyogaz üretiminde, enerji kaynağı elde 

edilmesinin yanı sıra gübrenin zararlı etkileri bertaraf edilmektedir. 

Ayrıca biyogaz elde edilmesinden sonra gübrenin bitki besleme 

bakımından %20 oranında artış sağlanmaktadır. Biyogaz ünitelerinden 

elde edilen gazın yemek pişirmede ve aydınlanmada kullanımı için özel 

malzemeye ihtiyaç bulunmamaktadır. Piyasada bulunan gaz ocakları ile 

lambalar ufak bir değişiklikle kullanılabilirler. Ayrıca motorlu 

araçlarda yapılacak ufak bir düzenleme ile biyogaz yakıt olarak 
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kullanılabilir. Toklu (2017) makalesinde, Türkiye’nin biyokütle 

potansiyelini analiz etmiş ve 1 adet büyükbaş hayvandan 1 yılda 3.6 

ton, 1 adet küçükbaş hayvandan 0.7 ton ve 1 adet kümes hayvanından 

0.022 ton yaş gübre elde edildiğini belirtmiştir. 1 m3 biyogaz 4700- 

5700 kcal/ m3 ısı sağlamakta ve bu aynı zamanda 4.70 kWh elektrik 

enerjisine, 0.66 litre motorine, 0.75 litre benzine ve 0.25 m3 propana 

eşdeğer yakıt miktarıdır (EİE 2012). Dünyada 1 yılda üretilen biyokütle 

miktarı yaklaşık 146 milyar metrik tondur. Başka bir deyişle, biyokütle 

miktarı birincil enerji kaynaklarının %35’ini oluşturmaktadır. Buna 

karşılık gelişmiş ülkelerde toplam enerji tüketiminin yalnızca %5’i 

biyokütleden karşılanmaktadır (World Energy, 2017). Türkiye’nin 

büyük petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip olmaması nedeniyle enerji 

ihtiyacının büyük bir kısmı ithal edilmektedir. Oysaki Türkiye’nin 

yenilenebilir enerji kaynak potansiyeli coğrafi konumu nedeniyle 

oldukça yüksektir. Buna rağmen, elektrik üretiminde biyogaz ve 

biyokütlenin kullanımı %2’yi geçmemektedir (EPİAŞ, 2017). 

3. SONUÇ 

Berkes (1993) yılındaki bir makalesinde “Ülkemizdeki tarım 

artıklarından her yıl elde edilebilecek enerji potansiyeli 5,4 milyon ton 

petrole eşdeğerdir. Bundan başka ülkemizde ağaç, orman ve sanayi 

atıkları olarak 5.9 milyon ton, hayvan atıkları olarak da 1.5 milyon ton 

petrol eşdeğerine karşılık gelen bir potansiyel bulunmaktadır. Bu 

enerjinin çok yönlü bir enerji kaynağı olarak doğrudan ısıtma ve 

aydınlatma amacıyla kullanıldığı gibi, elektrik enerjisine ve mekanik 

enerjiye çevrilme alternatifleri de mevcuttur” diyerek ülkemizdeki 
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tarımsal atıklardan elde edilebilecek yenilenebilir enerji potansiyelini 

ortaya koymuştur. 

Tarımsal üretim faaliyetlerinde enerji kaynağı olarak fosil kaynakların 

yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmaya 

yönelik yapılan bu çalışmada yenilenebilir enerji kaynaklarının neler 

olduğu, hangi tarımsal uygulamalarda kullanılabileceği, bu kaynakların 

doğrudan kullanılması yerine bazı çevrim yöntemleri kullanılarak 

dönüştürülmesi ve daha etkin bir enerji elde edilerek sürdürülebilir 

tarım açısından uzun yıllar kullanılabilecek alternatif enerji kaynakları 

hakkında bilgiler verilmiştir. Bu çalışmanın ana amacı fosil kaynaklı 

yakıt kullanımı yerine alternatif enerji kaynakları ile üretilen enerjinin 

kullanılmasını yaygınlaştırmaktır. Bu amacın sonuca ulaşması için 

tarımsal faaliyetlerde fosil kaynakların kullanımına sınırlama 

getirilmesi ve tarım sektöründe iştigal olan insanların yenilenebilir 

enerji hakkında bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

 

Dünyadaki nüfus artışına bağlı olarak beslenme, barınma gibi temel 

ihtiyaçların karşılaması gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Küresel ısınma ile 

birlikte oluşan mevsimsel değişimler olumsuz çevre koşullarını 

beraberinde getirmekte ve üstü açık bir fabrika olan ziraatı doğrudan 

etkilemektedir. Bu nedenle, zor şartlara uyum sağlayabilen, dayanımı 

yüksek bitkisel ve hayvansal ürünler ön plana çıkmaktadır (Pimentel ve 

ark., 2008; Dumanoğlu ve Geren, 2020). Hem bu ürünler hakkında hem 

de bunların en az su tüketimi, enerji ve yakıt kullanımı ile elde edilmesine 

dair araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların pek çoğunu 

sürdürülebilir tarım anlayışını temel alan yenilebilir enerji kaynaklarının 

kullanımına dayanmaktadır. Bu kaynakların doğru ve efektif olarak 

yönetimi ile bitkisel ve hayvansal üretim için gerekli olan enerjinin 

sağlanması amaçlanmaktadır.  

1. YENILENEBILIR ENERJI KAYNAKLARI: BITKISEL 

ATIKLAR 

Sürdürülebilir tarım ilkesinde bağlı olarak en az alandan en fazla, standart 

ve kaliteli ürünü elde etmeyi amaçlayan üretim sistemlerinde genel 

olarak enerji için fosil yakıtlardan faydalanılmaktadır. Ancak gün 

geçtikçe fosil yakıtların azalması, kullanımları durumda da sera gazı 

salınımının artması, çevre kirliliği ile birlikte iklim değişimini 

beraberinde getirmektedir (Üçgül ve Akgül, 2010). Bu nedenle alternatif 

enerji kaynaklarına duyulan ihtiyacı gidermek adına yenilebilir enerji 

kaynaklarını ön plana çıkarmaktadır.  
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Son yıllarda yoğun bir şekilde güneş, rüzgar, jeotermal, su, biyokütle vb. 

yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bir döngü 

şeklinde sürekli olarak bu sistem kendisini beslemektedir. Bu enerji 

kaynaklarından bir olan biyokütle kullanımı bitkisel ve hayvansal üretim 

sonrasında ortaya çıkan atıkların yeniden üretim sistemine dahil olmasına 

olanak sağlamaktadır.  

Biyokütle enerjisinin doğru bir şekilde kullanılabilmesi sürdürülebilir 

atık yönetimi ile ilşkilidir. Bitkisel ve hayvansal atıkların doğru bir 

şekilde değerlendirilmemesi (anız yakımı, atıkların arazi kenarına ya da 

su kaynaklarına atılması vb.) toprak verimliliğinin azalmasına, erozyon 

(su ve rüzgar) ile toprak, ürün ve hayvan kayıplarına, orman 

yangınlarına, ekolojik dengenin geri dönüşü olmaksızın bozulmasına 

neden olmaktadır (Bilek ve ark., 2019; Kumaş, 2019). Bu nedenle atık 

yönetiminin uygulanması son derece önemlidir.  

Sürdürülebilir atık yönetimi için hazırlanan yönetmeliğe göre her bir atık 

farklı başlıklar halinde sınıflandırılmıştır (Katı atıklar: Evsel katı atıklar, 

Tehlikeli Atıklar, Endüstriyel Atıklar, Tarımsal ve Bahçe Atıkları, Özel 

Atıklar, Tıbbi Atıklar, İnşaat Artığı ve Moloz Atıkları) (Gündüzalp ve 

Güven, 2016). Burada öncelikle atık oluşumunun önüne geçilmesi, 

bunların azaltılması, tekrar kullanılması, geri dönüşümü, enerji olarak 

geri kazanımı ve bertaraf edilmesi şeklinde bir hiyerarşi uygulanmaktadır 

(Gündüzalp ve Güven, 2016; Köse, 2019). Biyokütle enerji kaynağına 

oluşturan bu atıkların doğru bir şekilde yönetilmesi ile üreticinin ürününü 

yetiştirerek elde ettiği kazanç kadar gelir sağlaması mümkündür (Yaman, 

2012).  
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Ülkemizde 1960’lı yıllarda toplam katı atık miktarı 3-4 milyon ton/yıl 

(Yaman, 2012) iken bu değer yıllar içerisinde giderek artmış, Biokütle 

Enerji Potansiyeli Atlası (BEPA) 2020 verilerine göre, ülkemizdeki 

hayvansal atık miktarı yaklaşık 193 milyon ton/yıl (buradan 

üretilebilecek enerji miktarı, yıllık yaklaşık 4 milyon TEP); bitkisel atık 

miktarı ise yaklaşık 62 milyon ton/yıl (Buradan elde edilecek enerji 

miktarı, yıllık yaklaşık 6 milyon TEP) dır (Dursun, 2020).  

1.1. Bitkisel Atıkların Değerlendirilmesi 

Bitkisel atıklar biyokütle olarak yenilebilir enerji kaynakları içerisinde 

biyometan, biyohidrojen, biyoetanol, biyodizel, biyokömür, biyogaz vb. 

gibi pek çok şekilde değerlendirilebilmektedir (Üçgül ve Akgül, 2010; 

Dursun, 2020). Ayrıca İlaç, gıda, kozmetik, parfümeri ve boya sanayileri 

bu atıkları hammadde olarak değerlendiren sektörlerden bazılarıdır 

(Yaman, 2012).  

Biyokütle atıklarının temel yapı taşı (Siqueira ve ark., 2010) aynı 

zamanda bitkisel üretim artıklarının içerdiği selülozdur. Bir doğal 

polimer olan selüloz doğada kolaylıkla ulaşabildiğimiz polimerlerden 

birisidir (Resim 1). Selüloz, özellikle kompozit malzemelerin mekaniksel 

ve bariyer dayanımları arttırması, sağlamlık ve destek sağlaması 

bakımında tercih edilmekte ve pek çok sanayi tarafından da yoğun 

şekilde kullandığı bir hammaddedir (Adıgüzel, 2013; Anwar ve ark., 

2014; Biler ve ark., 2019).  
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Resim 1. Selülozun yapısı (Biler ve ark., 2019) 

Tablo 1. Bazı biyokütle materyallerindeki selüloz oranları 

Materyal 
Selüloz 

(%) 

Hemiselüloz 
(%) 

Lignin 

(%) 

Sert Odun 40-55 24-40 18-25 

Yumuşak Odun 45-50 25-35 25-35 

Jüt 61-71.5 13.6-20.4 12-13 

Keten 71 18.6-20.6 2.2 

Kenevir 70.2-74.4 17.9-22.4 3.7-5.7 

Rami  68.6-76.2 13.1-16.7 0.6-0.7 

Sisal 67-78 10-14.2 8-11 

Mısır Koçanı 33.7-41.2 31.9-36 6.1-15.9 

Şeker Kamışı Küspesi 40-41.2 31.9-36 6.1-15.9 

Buğday Samanı 32.9-50 24-35.5 8.9-17.3 

Pirinç Kabuğu 36.2-47 19-24.5 9.9-24 

Mısır Sapı 35-39.6 16.8-35 7-18.4 

Arpa Samanı 33.8-37.5 21.9-24.7 132.8-15.5 

Pamuk Sapı 38.4-42.6 20.9-34.4 21-45 

Muz Atığı 13 15 14 

Fındık Kabuğu 25-30 22-28 30-40 

Sorgum Samanı 32-35 24-27 15-21 

Yulaf Samanı 31-35 20-26 10-15 

 

Son yıllarda kompozit malzemelerin kullanım alanın artması ile bu 

malzemeyi oluşturan materyallerinde kullanımını doğrusal olarak 

arttırmıştır. Bitkisel atıklar bu anlamda kompozit malzemeler içerisinde 

sıklıkla kullanılan materyaller içerisinde yer almaktadır.  
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Mobilya sanayisinde orman ürünleri çoğunluklu olarak kullanılmasına 

karşın tüketiciler tarafından alımı kolay, üretimi daha az maliyetli 

ürünleri de piyasaya sunmaktadır. MDF ve yonga üretiminde bu bitkisel 

atıkların kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır (Arslan ve ark., 

2007). İçerisine eklenen malzemeler ile birlikte oluşturulan bu ürünlerde 

dayanım yüksekliği, uzun süre kullanıma uygunluk gibi faktörler de etkili 

olmaktadır. Bu sebeple materyallerin içerdikleri selüloz ve lif oranları 

ayrıca önem taşımaktadır (Tablo 1) (Biler ve ark., 2019). Bitkisel 

atıkların sağladığı bu katkılar benzer şekilde yapı sanayisinde, otomotiv 

sektöründe de kulanım imkanı sağlamaktadır. Beton üretiminde eklenen 

malzemelerin içerisine lifli yapıları nedeniyle bitkisel atıklarda (bambu, 

muz, mısır, buğday, sisal, çimen vb.) (Pappu ve ark., 2007; Karade, 2010) 

kullanılmaktadır. Sentetik lif kullanımı yerine organik olanların 

kullanımı özellikle bitkinin bünyesine topraktaki mineralleri (silikatları) 

de alması açısından önem taşımaktadır (Mo ve ark.,2016; Demirel ve Öz, 

2017). Otomotiv sanayisinde ise, hammaddesi selüloz olan binek araç ya 

da traktör dış kaputlarında kullanılmaktadır.  

Plastik sanayisi de diğer sektörler gibi bitkisel atıkları değerlendirmek-

tedir. Özellikle son yıllarda biyoplastik üretiminin ve tüketiminin 

yaygınlaşması için çalışmalar yapılmaktadır. Dünyada her yıl 34 milyon 

ton/yıl plastik atık oluşmakta ve bunların yaklaşık %93lük kısmı 

depolama alanları ile okyanuslara atılmaktadır (Pathak ve ark., 2014; 

Köksal ve ark., 2019). Depolama yasakları, cezalar ve geri dönüşüm 

(Almanya, Hollanda, İsveç, Danimarka ve Avusturya plastik atıklarını 

%80-100 geri kazanmada başarılı olsa da Avrupa’da bu oran yaklaşık 
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%28dir) için çabalar olsa da bu konuda yapılan çalışmalar devam 

etmektedir (EU, 2013).  

Tarım alanında üreticiler, bu atıkları toprak işleme alet ve makinaları 

yardımı ile bu atıkları gübre olarak değerlendirmektedir. Bunun yanında 

bitkisel atıkların tabakalar halinde bir alanda biriktirilerek kompost 

yapılmaktadır (Eskicioğlu, 2013). Kompostun besin madde miktarının 

yüksek olması bitkisel üretimi olumlu yönde etkilemektedir (Baran ve 

ark., 1995). Hayvansal üretim yapan işletmelerde özellikle hayvanların 

dinlendiği alanlarda altlık olarak bu atıklar değerlendirilmektedir. Burada 

hayvan sağlığı ön planda olmak kaydıyla, onların rahat bir şekilde 

dinlenmeleri, soğuk iklim koşullarına sahip bölgelerde ortam sıcaklığının 

dengelenerek zarar görmelerini önlemek amacıyla kullanım şekilleri söz 

konusudur.  

Tohumculuk sektöründe amorf ve küçük yapılı tohumların pelletlenerek 

ağırlık kazanmaları ve uniform bir şekle sahip olmaları ile mekanizayon 

yardımı ile ekim işlemlerinin gerçekleştirilmektedir. Bu pelletleme 

uygulamalarında kimyasal olarak oluşturulan içeriklerin yanında organik 

bazlı kaplama malzemeleri olarak da kullanılmaktadır (Dumanoğlu, 

2016).  

Hasat işlemi tamamlandıktan sonra tarla yüzeyinde de üreticiler 

tarafından bitkisel atıklar bırakılabilmektedir. Bu atıkların tarla yüzeyine 

eşit miktarda dağıtılması sonrasında bir sonraki üretim dönemine kadar 

yüzeyde kalması, toprağı olası erozyon (su ve rüzgar) riskine karşın 

korumaktadır. Ayrıca seralarda ve kapalı alanlarda yapılan üretimlerde 
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ve peyzaj anlamında da bu atıklardan faydalanılmaktadır. Pelet ya da 

briket haline getirilerek evlerde ısıtma içinde kullanılmaktadırlar (Üçgül 

ve Akgül, 2010). 

SONUÇ 

Nüfus artışına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi için 

çalışan sektörlerin ilerleyebilmesi için en önemli parametrelerden biri 

de enerjidir. Ancak bunun için kullanılan fosil yakıtların giderek 

azalması üretim sürecini de doğrudan etkilemektedir. Diğer yandan 

fosil yakıtların kontrolsüz olarak kullanımları sonucunda çevreye ve 

doğa geri döşümü olmaksızın yapmış olduğu tahribat gün geçtikçe daha 

ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Bu nedenle yenilebilir enerji kaynakların 

kullanımı ön plana çıkmaktadır. Kademeli olarak üretim sistemine dahil 

edilen bu enerji kaynaklarından biriside biyokütle enerji kaynaklarıdır. 

Bu enerji kaynağı için ayrıca bitkisel ve hayvansal üretim 

gerçekleştirilse de tarımsal üretim sistemi içerisinde mevcut bulunan 

atıklarda değerlendirilmektedir. Bu atıkların yeniden sisteme dahil 

edilmesi ile birlikte sürdürülebilir tarım ilkesine bağlı kalarak daha az 

enerji ile üretim imkanı doğmaktadır. Bu araştırma içerisinde, 

yenilebilir enerji kaynaklarından biyokütle enerjisinin üretiminde 

kullanılan bitkisel atıkların önemi ve değerlendirilmesine vurgu 

yapmak amacıyla hazırlanmıştır.  
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GİRİŞ 

Arı merası tesis etmenin sürdürülebilir tarım açısından önemi ile arı 

merası kurmanın hem arıcılık hem de sürdürülebilir tarım açısından 

avantajlarını belirlemek ve bu amaçlar doğrultusunda kullanılabilecek 

bazı bitkilerin özelliklerini ortaya koymak amacıyla bu derleme 

çalışması hazırlanmıştır. 

ARI MERASI NEDİR? 

Arı kovanlarının, ortalama 2 kilometre yarıçapında bulunan bitki 

örtüsüne arı merası denilmektedir. Arılar, 2 km yarıçapındaki 

bitkilerden doğrudan istifade etmektedir. Özbek (2003), bal arılarının 

4-11.3 km kadar uzaklara yayılabildiğini ve ilk 600-800 metreye kadar 

olan alanları ise daha etkin kullandığını bildirmiştir. 

Arılar, 2 km yarıçapındaki bir alanda bulunan hem doğal bitki 

türlerinden hem de kültürü yapılan bitki türlerinden istifade 

edebilmektedir. Dolayısıyla arıların 2 km yarıçapında bulunan 

bitkilerin, sadece doğal bitkiler olması gerekmemektedir. Dünyada 

tarımı yapılan ve insanların besin kaynağı olan bitkiler toplam 82 

adettir. Bu bitkilerin 63 tanesinin tozlaşmasına arıların katkı sağladığı, 

39 bitki türünün ise tozlaşması için mutlak bir şekilde arılara ihtiyaç 

duyulduğu bilinmektedir (Pirim ve ark., 2011). 

Arıların etrafında bulunan 2 km yarıçaptaki alanda, gerek doğal ve 

gerekse tarımı yapılan bitkilerden yeteri kadar çiçekli bitki bulamaması 

durumunda, bu mesafe içerisinde arıların ihtiyaç duyacakları zamanda, 
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kültürü yapılan bitkilerin yetiştirilmesi işlemine de yapay arı merası 

tesisi adı verilmektedir.  

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM NEDİR? 

Sürdürülebilir tarım, toprak ve su gibi doğal kaynakları koruyarak 

gelecek nesillerin de kullanmalarını garanti altına almak, çevreye zarar 

vermeden tarımsal teknolojilerden yararlanarak uzun süre tarımsal 

üretim yapmak amacıyla yapılan uygulamalardır (Turhan, 2005). Tarım 

topraklarımızı gelecek nesillere bırakabilmemiz için bu alanlarda 

bilimsel yöntemlerle tarımsal faaliyetlerde bulunmamız, erozyona karşı 

mücadele etmemiz, nadas alanlarını azaltmamız ve ekim nöbeti 

sistemleri ile verimliliklerini muhafaza etmemiz gerekmektedir. 

ARI MERASININ SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLE İLİŞKİSİ 

Arı merası için önem arz eden bitkilerin büyük bir çoğunluğu aynı 

zamanda sürdürülebilir tarım açısından da önem arz eden bitkilerdir. 

Çünkü arı merası olarak kullanılabilecek bitkiler aynı zamanda iyi birer 

ekim nöbeti bitkisi durumundadırlar. Örneğin kışlık olarak tarımı 

yapılan tahıllardan sonra, bir sonraki ekim dönemine kadar geçen yaz 

döneminde yetiştirilebilecek karabuğday veya arı otu gibi bitkiler aynı 

zamanda iyi bir arı merası bitkisidirler. Aynı şekilde yazlık ana ürün 

olarak ekilen mısır veya pamuk bitkilerinden sonra kışlık ara ürün 

olarak yetiştirilebilecek yemlik kolza veya Macar fiği gibi bitkiler de 

hem iyi bir ekim nöbeti bitkisi hem de iyi bir arı merası bitkisi 

durumundadırlar. Bu yöntemle tarlaların boş kalmasının önüne 
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geçildiği için bu bitkiler, tarla tarımı içerisinde nadas alanlarını 

azaltarak da sürdürülebilir tarıma katkı sağlamaktadır. 

Bir taraftan iyi bir ekim nöbeti bitkisi olan, nadas alanlarının 

azaltılmasına katkı sağlayan ve aynı zamanda arı merası olarak istifade 

edilebilecek bitkilerin hiç şüphesiz erozyon alanlarının azaltılması veya 

mevcut erozyonun şiddetini de düşürmesi açısından önemli olduğu bir 

gerçektir. 

Toprakların verimliliklerinin muhafaza edilmesi veya artırılması da 

yine bu tür bitkilerle sağlanabilmektedir. Çünkü bu bitkilerin artıkları 

da toprak için iyi bir organik madde niteliğindedir. Özellikle baklagiller 

familyasında olan türler, havadaki serbest azotu toprağa 

bağladıklarından, bu bitkilerin artıkları toprağı hem organik maddece 

hem de azotça zenginleştirerek, toprağın verimliliğine katkı 

sağlamaktadır (Açıkgöz, 2001). 

Yukarıdaki hususlar göz önüne alındığında arı merası tesis etmenin 

hem sürdürülebilir tarıma katkı sağlayacağı hem de o bölgede yapılacak 

arıcılık faaliyetlerini daha etkin ve avantajlı kılacağı anlaşılmaktadır.  

ARI MERASI TESİS ETMENİN AVANTAJLARI 

Tarımsal faaliyetlerin ve arıcılığın bir bütün olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Arıcılık farklı bir faaliyet, tarımsal üretim farklı bir 

faaliyet olarak değil de, bu iki tarım kolunu bir bütün olarak 

değerlendirmenin yani arı merası tesis etmenin çok yönlü avantajları 

bulunmaktadır. Bu avantajları şu şekilde sıralamak mümkündür. 
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-Arı merasının tesisi, gezici arıcılık masraflarını ortadan kaldıracak 

veya minimuma düşürecektir. 

-Arılar, doğal ortamda çiçekli bitkilerin bulunmadığı dönemlerde 

nektar ve polen kaynağı temin edecektir. 

-Kültür bitkilerinde arılar sayesinde daha etkin bir tozlanma ve 

döllenme gerçekleşeceğinden, üreticinin elde edeceği verim artacaktır. 

-Üretici zaten ekim, dikim işlerini yapmaktadır. Bundan elde edeceği 

gelir ile birlikte arı ve arı ürünlerinden de ek gelir sağlayacaktır. Aynı 

alandan ikinci bir ürün elde edecektir. 

-Yöreye ve de özellikle bitkiye özgü ballar elde edilebilecek, bu 

doğrultuda bir markalaşma yoluna gidilebilecektir. 

-Arı meralarının tesis edilmesi ile kullanılan bitkilerin çiçeklenmeye 

başladıkları süre, çiçekli kaldıkları süre, çiçeklenmenin bittiği süre gibi 

bölgeden bölgeye farklılık gösteren süreler veya zamanlar tespit 

edilecektir. Arıcıların bu süreleri veya zamanları bilmeleri durumunda, 

bu bitkilerden ne kadar süre yararlanabileceklerini önceden öğrenmiş 

olacaklardır. 

-Arıların hangi bitkilerden daha fazla yararlandığının belirlenmesi, 

daha sonra kurulacak meralardan daha fazla yararlanmayı 

sağlayacaktır. Yani her arı merası daha sonra kurulacak suni arı merası 

için bir ön çalışma niteliğindedir. 

-Nektar ve polen kaynağı olan bitkiler vejetasyonda bulunmadığı 

zaman, arılara şeker vb. ürünler verilerek bu ihtiyaç karşılanmaya 
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çalışılmaktadır. Arılara verilen bu maddeler arıların bağışıklık sitemini 

zayıflatmaktadır. Arı merası tesisi ile hem bu sorunun hem de bu 

amaçla gerçekleşen masrafların önüne geçilecektir. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM AÇISINDAN ÖNEM ARZ EDEN 
VE ARI MERASI TESİSİNDE KULLANILAN BAZI BİTKİLER 

1-Korunga (Onobrychis viciifolia Scop.) 

Korunga, yeryüzünde yaklaşık 80-100 türü olan, Asya ve Avrupa 

kökenli, çok yıllık önemli bir baklagil yem bitkisidir. Korunga, 10 m 

derine inebilen ve üzerinde nodüller bulunan kazık kök sistemi ile 

havadaki serbest azotun toprağa aktarılmasını ve ekim nöbeti 

sistemlerinde toprağın yapısının iyileştirilmesini sağlayan, kendisinden 

sonra gelecek bitkilere temiz ve besin maddelerince zengin bir toprak 

bırakan, nadas alanlarında ya da bitki potansiyeli düşük alanlarda 

erozyonun önlenmesine katkıda bulunan bir bitkidir. Bitki çiçeklerinin 

aşağıdan yukarıya doğru kademeli olarak 3-4 haftalık süreçte açması ve 

kaliks borucuğunun 2–3 mm derinlikte olması arıların çiçeklerinden 

polen ve nektar almasını kolaylaştırmaktadır. Bu özellikler korunganın 

arıcılık açısından önemli olmasını sağlamaktadır (Özbek, 2011; Deveci 

ve ark., 2012). 

2-Ak üçgül (Trifolium repens L.) 

Hayvan beslenmesi açısından önemli bir baklagil yem bitkisi olan ak 

üçgül, peyzaj bitkisi, bahçelerde taban bitkisi, nadas alanlarında 

erozyon önleyici bitki, iyi bir münavebe bitkisi olarak tarla tarımında 

önemli bir yer tutmaktadır. Genel olarak yem bitkisi amacıyla 
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kullanılmasının yanında çiçeklerinin bol ve geniş zamana yayılması 

bakımından arıcılık açısından polen ve nektar kaynağı sağlamaktadır. 

Ak üçgül toprak yapısını düzenlemesi, iyileştirilmesi, hayvan yemi 

olarak kullanılması, çiçeklerinin arıcılıkta kullanılması, doğaya 

herhangi bir atık veya zararlı bir madde bırakmadan üretim ve tüketim 

döngüsü sunması gibi özelliklerden dolayı sürdürülebilir tarım 

açısından oldukça önemli bir bitkidir (Cengiz ve ark., 2010; Aşcı, 

2016). 

3-Macar fiği (Vicia pannonica Crantz.) 

Macar fiği, hayvan beslemede yeşil ot ve kuru ot elde etmek amacıyla 

yetiştiriciliği yapılan bir baklagil yem bitkisidir. Macar fiği, Rhizobium 

bakterileri ile olan ilişkisi yardımıyla havadaki serbest azotu toprağa 

aktarabilen, toprakların ıslahında, nadas ve mera alanlarının 

erozyondan korunmasında kullanılabilen, zaman zaman yeşil gübre 

olarak da istifade edilen ve bu özelliklerinden dolayı tarla tarımı 

içerisinde önemli yeri olan bir bitkidir (Hashalıcı, 2017). Tarla tarımı 

içerisinde yoğun olarak ekilmesinden dolayı özellikle ilkbahar 

aylarında bitkinin çiçeklenme döneminde belirli bir süre arılar için 

polen ve nektar kaynağı olacağı ön görülmektedir.  

4-Arıotu (Phacelia tanacetifolia Bentham.) 

Arı otu, arılar için zengin nektar ve polen kaynağı olarak dünyada en 

değerli 20 bal bitkisinden biridir. Amerika kökenli olup, dünya üzerinde 

yaklaşık 13 türü olan tek yıllık otsu bir bitkidir. Çiçekler sapı üzerinde 

tek taraflı olarak dizilmiş, uzun, kıvrık, salkım şeklinde, sapının alt 
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kısmından başlamakta, uca doğru ilerlemekte ve bir haftada salkımın 

tamamı çiçeklenmektedir. Bitkinin 1.5-2 ay çiçekli kalması, 

çiçeklenmenin bitkide ve tarlada uzun zamana dağılması sebebiyle 

arıcılık için önemli bir kaynaktır. Arı otu aynı zamanda kaba yem 

kaynağı olması, arıcılık açısından değerlendirildikten sonra kalan 

kısımlarının silaj olarak değerlendirilebilmesi, nadas alanlarında 

erozyonu engellemesi, fakir toprakların ıslah edilmesi, zararlı 

böceklerle mücadelede tuzak bitki olarak kullanılması, meyve 

bahçelerinde alt bitki olarak kullanılması, kesme çiçekçilikte süs bitkisi 

olarak kullanılması gibi özelliklerinden dolayı da sürdürülebilir tarım 

açısından oldukça önemli bir bitkidir (Kumova ve Korkmaz, 2002; 

Bakoğlu ve Kutlu, 2006; Deveci ve ark., 2012; Özkan, 2014). 

5-Karabuğday (Fagopyrum esculentum Moench) 

Karabuğday; hayvan yemi, yeşil gübre bitkisi, boya sanayisinde, 

erozyon kontrolünde, alternatif tıpta, kesme çiçekçilikte, bazı toprak 

zararlıları ile mücadelede ve gıda sektöründe kullanılan, sürdürülebilir 

tarım açısından oldukça önemli bir tarla bitkisidir. Karabuğday bitkisi 

aynı zamanda çok önemli bir arı merası bitkisidir. Çünkü karabuğday 

önemli polen ve nektar kaynağıdır. Bitkiden elde edilen bal kendine 

özgü olup, koyu renklidir. Yabancı tozlanma görülen karabuğdayda 

çiçeklenme süresi 30-45 gün devam etmektedir (Kan, 2014; Cınbırtoğlu 

ve ark., 2016). 
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6-Yemlik kolza (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg) 

Kolza, ülkemizde ve dünyada yağ üretimi, biyodizel üretimi, kozmetik 

sanayi ve münavebe sistemlerinde kullanılan önemli bir endüstri 

bitkisidir. Bitkinin polen ve nektar bakımından zengin, bol miktarda 

çiçeklere sahip olması, çiçeklenmenin geniş zamana yayılması 

bakımdan arıcılık için önem arz eden bir bitkidir. Arılar bitkinin 

çiçeklerinden polen, nektar almasına karşılık, döllenmeyi artırarak 

verim ve kaliteye olumlu etkiler yapmaktadır (Altınok ve ark., 2009; 

Aldemir, 2018). 

7-Kekik (Thymus sp.) 

Ülkemizde Origanum, Thymus, Satureja, Coridothymus ve Thymbra 

cinsine ait türleri bulunan tıbbi ve aromatik bir bitki türüdür. Kekik; 

tıbbi ve aromatik bitki olarak tıpta ve eczacılıkta, baharat bitkisi olarak 

yemeklerde, arı hastalık ve zararlılarının mücadelesinde, tarım 

faaliyetleri içerisinde böcek, yabancı ot, nematod ve virüslerin 

mücadelesinde, hayvancılıkta yem rasyonlarında, parfümeri ve 

kozmetik sanayisinde, doğal antiboyitik ve süs bitkisi olarak 

kullanılmaktadır. Bitkinin bu kullanım alanlarının yanında arıcılık 

faaliyetleri için de polen ve nektar kaynağı olduğu için, çiçek miktarı 

ve çiçeklenme süresi açısından önemli bir arı bitkisidir (Bahtiyarca 

Bağdat, 2008; Erdoğan Bayram, 2018; Cengiz, 2018). 

8-Lavanta (Lavandula sp.) 

Lavanta, çoğu Akdeniz orijinli 39 kadar türü (Lavandula spp.) bulunan 

tıbbi ve aromatik bir bitki türüdür. Lavanta; kozmetik, parfüm, gıda, 
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sağlık, aromaterapi, silaj katkı maddesi, süs ve peyzaj bitkisi olarak 

yaygın olarak kullanılmasının yanında, çiçek miktarı ve süresi 

bakımından arılara polen ve nektar kaynağı sağlayan önemli bir 

bitkidir. Ayrıca son dönemlerde arı hastalık ve zararlıları ile 

mücadelede de bu bitkinin ekstraklarından yararlanılmaya başlanmıştır 

(Bilgen ve Özyiğit, 2003; Aslancan ve Sarıbaş, 2011; Karık ve ark., 

2017). 

9-Adaçayı (Salvia sp.) 

Ülkemizde faklı türleri bulunan adaçayı, ballıbabagiller familyasına ait 

tıbbi ve aromatik bitki türüdür. Adaçayı, zengin kimyasal birleşenlere 

sahip bir bitkidir. Bitki çay, baharat, antibiyotik, antiseptik, 

aromaterapi, eczacılık vb. alanlarda çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. 

Tarla tarımı içerisinde bakım isteğinin fazla olmasından dolayı 

kendisinden sonra gelecek bitkilere temiz bir tarla toprağı 

bırakmaktadır. Bol miktarda çiçeklenmesi ve çiçeklenme suresinin 

uzun olmasından dolayı da arıcılık açısından önemli polen ve nektar 

kaynağıdır. Bitkinin bu özelikleri göz önüne alındığında çiçeklenme 

döneminin sonuna kadar arıcılık için kullanılıp ardından diğer 

amaçlarla kullanılması, sürdürülebilir tarım acısından önem arz 

edecektir (Cengiz, 2018; Göktaş ve Gıdık, 2019). 

10-Fesleğen (Ocimum sp.) 

Ülkemizde tarla tarımı içerisinde yetiştirilmesinin yanında yaşam 

alanlarında saksılar içerisinde sık karşılaşılan, farklı genotipleri 

bulunan, hoş aromalı ve kokulu bir bitki türüdür. Fesleğen; baharat, 
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peyzaj, antimikrobiyal madde, gıda maddesi, zararlılara karşı biyolojik 

mücadele vb. alanlarda kullanılmaktadır. Ayrıca bitki, arıcılık açısından 

bal potansiyeli 2. grupta olan önemli bir polen ve nektar kaynağıdır 

(Karık ve ark., 2014). 

SONUÇ 

Tarla tarımı yapılan alanlarda nadas alanlarının azaltılması, ekim 

nöbetinin uygulanması, erozyonla mücadele ve toprak verimliliğinin 

sağlanması amacıyla yetiştirilebilecek bazı bitkilerin, aynı zamanda iyi 

birer arı bitkisi olmaları nedeniyle, hem sürdürülebilir tarım açısından 

hem de arıcılık açısından önem arz etmektedirler. Bu iki amaç 

doğrultusunda bölgeye uygun bitkilerin seçilerek suni arı meralarının 

kurulması, üreticilerin gelirlerinin artmasını sağlayacağı gibi bölge 

ekonomisine de katkı sağlayacaktır. 
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GİRİŞ 

Arıcılık faaliyetleri bitkilerde polinasyonu ve biyoçeşitliliğin devamını 

sağlamanın yanısıra bal, balmumu, propolis, polen, arı sütü, arı zehri 

gibi arı ürünlerinin arı ürünlerinin üretimini kapsayan önemli bir tarım 

koludur (Genç ve Dodoloğlu, 2002). Bu faaliyetler ilkel şartlarından 

günümüz modern arıcılık ve anlayışına gelene kadar birçok kez 

revizyona uğramış ve güncellenmiştir. Tarih boyunca tarımsal 

faaliyetler içinde ciddi bir yer tutmuş olan arıcılık, bugün de değerli bir 

konuma sahip olarak popülerliğini sürdürmektedir (Anonim, 2020).  

Türkiye arıcılık ve kaliteli arı ürünlerinin üretiminde gerekli olan doğal 

kaynaklar yönünden oldukça zengin bir ülkedir. Sahip olduğumuz 

topoğrafik yapı, yıl boyunca çiçeklenme için uygun mevsim geçişleri, 

geniş flora sahaları, yüksek yaylaları, çayır-mera-yem bitkileri ve 

bakliyat sahalarının bulunması, ayçiçeği ve pamuk gibi endüstri 

bitkileri tarımının yapılması, narenciyeden bademe kadar birçok 

meyvenin yetiştirilmesi, iğde, ıhlamur, kestane, akasya, okaliptüs ve 

çam gibi birçok değişik türde ağaç türlerinin bulunması sayesinde 

Türkiye’de arıcılık, Anadolu’nun en eski ve en yaygın üretim 

faaiyetlerinden biri haline gelmiştir (Karakaya ve Kızıloğlu, 2015; 

Söğüt ve ark., 2019a; Söğüt ve ark., 2019b; Anonim, 2020a). 

Günümüzdeki mevcut arıcılık faaliyetlerin önemli bir yan ürünü olan 

propolisin gerek antifungal, antibakteriyel, antiviral, antienflamatuvar 

ve diğer özellikleri ulusal ve uluslar arası arenada araştırılma imkanı 

bulmuş ve güncel sorunlar ile ilgili olarak literatüre katkı sağlamıştır. 

Türkçe yazılan araştırma makalesi ile yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan 
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propolisin antiprotozoon ve antibakteriyel etkinlikleri derleme tarzında 

birleştirilmiştir. Hazırlanan derleme sayesinde, özellikle Türkiye’ de, 

propolisin bu yönüyle ilgilenen araştırmacılara ya da farklı kurumlara 

ışık tutacağı kanaatindeyiz. 

1. POTANSİYEL ÖNEME SAHİP ARI ÜRÜNLERİ 

Arıcılık faaliyetleri sonucunda; ana arı üretimi, oğul üretimi, bal, bal 

mumu, arı sütü, polen, arı zehri ve propolis gibi birçok arı ürünleri 

elde edilmektedir. Bu ürünlerin çoğu alanda kullanılabilirliği ve tıp 

alanında alternatif ürün olarak değerlendirilmesi arı ürünlerine olan 

ilgiyi artırmıştır (Popova ve ark., 2005). En çok bilinen arı ürünleri 

kullanım sırasına göre bal (6.71), polen (5.73), bal mumu (5.11) ve 

arı sütüdür (4.87). Propolis (3.38) ve arı zehri (3.38) ise en az bilinen 

arı ürünleridir (Niyaz ve Demirtaş, 2017).  

2. PROPOLİSİN KOMPOZİSYONU 

Propolisin özellikleri 1960’lı yıllardan itibaren araştırmacıların 

dikkatini çekmiş ve son 40 yılda birçok araştırmacı propolisin 

biyolojik aktivitesi, kimyasal kompozisyonu, tedavi edici ve 

farmakolojik özellikleri üzerine çalışmalar yapmıştır. Bu konudaki 

yapılan ilk çalışmalar Ghisalberti tarafından 1979 yılında yapılmış, 

20 yıl sonra propolisin kimyasal yapısı ve biyolojik aktivitesine ait 

değerli bilgiler ortaya konulmuştur (Crane, 1990). 

Propolisin kimyasal bileşimi elde edildiği kaynaktan dolayı 

farklılıklar göstermektedir (Kamatou ve ark., 2019) ve dünya 

genelinde ham propoliste 300 civarında farklı bileşik tespit edilmiştir 
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(Graikou ve ark., 2016; Mehmetoğlu ve ark., 2017; Keskin ve ark., 

2019).  

Üretilen propolisin toplandığı bitki kaynaklarının bilinmesi o bölge 

propolisinin kimyasal standardizasyonunun oluşturulması açısından 

önemlidir (Schmidt ve Buchmann, 1992; Graikou ve ark., 2016). 

Genel olarak propolis %45-55 reçine, %25-35 balmumu ve yağ 

asitleri, %10 esansiyel yağlar (uçucular), %5 polen ve %5 mineral 

maddelerden meydana gelmiştir (Krell, 1996, İsmail ve ark., 2018). 

Propolis zengin bir bileşime sahiptir ve fenolik asitler, flavonoidler, 

terpenler gibi biyoaktif bileşikleri içermektedir (Bayram ve ark., 

2018; Omar ve ark., 2019).  

Propolisin içerisinde farmakolojik olarak etkili olan en önemli 

bileşikler flavonoid grubu (flavanonlar, flavanollar ve flavonlar) ile 

farklı fenolik ve aromatiklerdir. Yapısında pinosambrin, pinobanksin,  

quersetin, pinosembrin, galangin, ve kamferol olmak üzere 38 

flavonoid belirlenmiştir. Fenolikler arasında sinnamik alkol, 

sinnamik asit, benzoik asit, fenilik asit, kafeik asit ve benzil alkol 

bulunmaktadır. Propoliste mikro ve makro elementler olarak (Fe, Se, 

Si, Ca, Cu, Mn, Mg, Zn, K, Na) ve B1, B2, B6, C ve E vitaminleri 

bulunur (Kedzia, 2008; Zabaiou ve ark., 2017, Bankova ve ark., 2000; 

Pasupuleti ve ark., 2017; Coşkun ve İnci, 2020). 

 

 



 

494 TARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR; SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE 
BİYOÇEŞİTLİLİK 

3. PROPOLİSİN GENİŞ SPEKTRUMLU KULLANIM 

ALANLARI 

3.1. Ticari Alandaki Kullanımı 

Tarih boyunca insanlar arı ürünlerini beslenme, sağlık koruma ve 

kozmetik gibi amaçlar için birçok alanda kullanmışlardır (Gürel ve 

Gösterit, 2004). Bunlar arasında, günümüzde de popülerliğini 

sürdüren propolis, bal arılarının kavak, kızılağaç, huş, okaliptüs, 

akasya ve kestane gibi farklı ağaçların yaprak, kabuk, çiçek, 

tomurcuk, çatlak ve saplarından topladığı reçine benzeri maddeleri 

balmumu, polen ve kendi salgıları ile karıştırarak oluşturduğu 

yapışkan madde olarak bilinen oldukça yüksek tıbbi ve ekonomik 

değere sahip biyolojik bir üründür (Pobiega ve ark., 2019; Saral ve 

ark., 2019; Freire ve ark., 2016; Baltas ve ark., 2016; Bankova ve ark., 

2014a). 

Propolis, toplandığı coğrafi bölgeye göre rengi koyu sarıdan 

kahverengiye kadar değişen ve arıların kovan içerisinde birçok amaca 

yönelik olarak kullandığı bir balsamdır (Ghisalberti, 1979; Krell, 

1998). Toplanılan propolis kovanları dış etkilere karşı korumak, 

kovan içinde dezenfeksiyonu sağlamak, petek gözlerini temizlemek 

ve bal/yavru koymaya hazır hale getirmek, zararlı ve arı hastalıkları 

ile mücadele etmek için kullanılır (Wagh, 2013; Kartal ve ark.; 2003; 

Hikmet ve Nazime, 2006; Bayram ve ark., 2018). 

Propolis genel olarak en iyi etanol içerisinde ekstrakte edilse de, 

metanol, kloroform, eter ve aseton gibi uygun çözücülerle de 
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ekstrakte edilebilir (Martinotti ve Ranzato, 2015; Ramos ve Miranda, 

2007; Trusheva ve ark., 2007). 

Geçmişten günümüze propolis vernikleme, mumyalama ritüellerinde 

ve halk hekimliği gibi birçok alanda kullanılmıştır. Günümüzde ise bu 

alan oldukça genişletilmiştir (Wagh, 2013; Banskota ve ark., 2001; Fokt 

ve ark., 2010; Martinotti ve Ranzato, 2015). Ticari olarak diş macunları, 

pastiller, ağız gargaraları, kremler, jeller, öksürük şurupları, sakız ve 

tabletlerde, mumlar, şampuanlar, cilt losyonları, diş macunlarında, 

antiseptik karışımlarda ve ayrıca etin korunması gibi gıda işlemlerinde 

kullanıldığı araştırmacılar tarafından bildirilmiştir (Ramos ve Miranda, 

2007; Parolia ve ark., 2010; Chan ve ark., 2013; Chandna ve ark., 2014; 

Rajpara ve ark., 2009; Wagh, 2013; Ferreira ve ark., 2017; Yumnam ve 

ark., 2017). 

Propolisin bu kadar geniş alanda kullanılmasının sebebi oldukça yüksek 

antioksidan, antimikrobiyal, antiinflamatuar, analjesik, doku iyileştirici 

ve yenileyici ve yüksek enzim inhibitör potansiyeline sahip olmasından 

kaynaklanmaktadır (Turkut ve ark., 2019; Widelski ve ark., 2018; Saral 

ve ark., 2016; Kolayli ve ark., 2016; Can ve ark., 2015; Doğanyiğit, 

2013; Cottica ve ark., 2011; Sahin ve ark., 2011; Dalben-Dota ve ark., 

2010; Kambur ve ark., 2009; Marcucci ve ark., 2008; Silici ve Kutluca, 

2005; Oliveira ve ark., 2006; Silici ve ark., 2005; Özcan ve ark., 2003; 

Banskota ve ark., 2001; Miyataka ve ark., 1997; Burdock, 1998). 
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3.2. Propolisin Medikal Kullanım Potansiyeli 

Propolisin sağlık alanındaki kullanımı oldukça eski geçmişe sahip 

olup antik çaplardan beri insanlar tarafından geleneksel bir ilaç olarak 

kullanılageldiği rapor edilmiştir (Ghisalberti, 1979; Seidel ve ark., 

2008; Sung ve ark., 2017; Trusheva ve ark., 2007; Uzel ve ark., 2005). 

Araştırmacılar propolisin iyileştirici aktivitelerinin ilk kez Romalılar 

tarafından tanımlandığını belirtmişlerdir (Machado ve ark., 2017). 

Boer ve İkinci Dünya Savaşı'nda yaralanan askerleri tedavi etmek 

(Lotfy, 2006; Ramos ve Miranda, 2007; De Castro, 2001), 

Mısırlıların cesetlerini çürümelerden korumak (putrefaktif 

özelliklerinden dolayı) (Martinotti ve Ranzato, 2015; Sawicka ve 

ark., 2012; Zabaiou ve ark., 2017) ve yaraları iyileştirmek amacıyla 

(El Sohaimy ve Masry, 2014; Parolia ve ark., 2010) kullanmışlardır 

(Ahuja ve Ahuja, 2011; Castaldo ve Capasso, 2002; Lotfy, 2006; 

Sforcin, 2016; Wagh, 2013).  

1945 yılından bugüne kadar 5000’den fazla nitelikli bilimsel 

çalışmada propolisin kimyasal kompozisyonu, fiziksel ve 

biyokimyasal özellikleri yer almıştır. Çalışmalar in vitro, in vivo, 

preklinik ve klinik seviyelerde yürütülmüş apiterapiye yönelik 

çalışmalar olup her geçen gün propolis hakkında yeni deneyimler 

bilim dünyasına kazandırılmaktadır (Yıldız, 2020). Propolis özellikle 

deri hastalıkları (herpes, deri mantarları, alerji, yanık, deri ülseri, 

apse), kulak, burun ve boğaz enfeksiyonları, sindirim sistemi 

hastalıkları (parazit, kolit, mide ülseri, reflü), solunum sistemi 

enfeksiyonları (bronşit, KOAH, influenza), diş ve diş eti 
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rahatsızlıkları (diş eti çekilmesi, ağız yaraları), üriner sistem 

hastalıkları (idrar yolu iltihabı) ve kadın hastalıkları (vajinal ve 

servikal rahatsızlıklar) üzerinde oldukça etkili olduğu yapılan 

çalışmalarla bildirilmiştir (Samarghandian ve ark., 2011; Bankova, 

2005; Jaganathan ve Mandal, 2010).  

Ayrıca, son yıllarda propolisin spesifik bir bağışıklık sistemi 

düzenleyicisi niteliğinde olması, aileler tarafından propolis 

ekstraktlarının çocukları için beslenme takviyesi olarak 

kullanılmasının önünü açmıştır (Sforcin, 2007; Watson ve ark., 

2018). 

4. PROPOLİSİN ANTİMİKROBİYAL ETKİSİ 

Propolisin ayrıca antibakteriyel, antifungal, antiviral, hepatoprotektif, 

sitotoksik, immün uyarıcı, antiprotozoal, anti-tripanozomal, ve diğer 

birçok yararlı terapötik etkiye sahip olduğu yapılan çalışmalarda 

gösterilmiştir (Bankova ve ark., 2000; Sforcin ve Bankova, 2011; 

Tamfu ve ark., 2016). Araştırmacılar propolisi “Doğal antibiyotik” 

olarak isimlendirmiş ve propolisin 3 protozoa, 9 mantar, 21 bakteri ve 

birçok virüs türü üzerinde inhibitör etkisi olduğunu bulmuşlardır.  

4.4.1. Propolisin Antiprotozoal etkisi 

Propolisin insanlarda ve hayvanlarda; chagas (uyku hastalığı, 

Tripanasoma cruzi (Freitas ve ark., 2006), leishmaniasis (Duran ve ark., 

2008), trichomoniasis, toksoplazmoz (Salomão ve ark., 2011; De 

Castro, 2001; Torres ve ark., 1990) gibi hastalıklara sebebiyet veren 

birçok protozoana karşı antiprotozoal aktivitesinin  olduğu bildirilmiştir 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X19302694#b0030
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X19302694#b0105
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X19302694#b0125
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(Aghel ve ark., 2014). Bunların yanı sıra propolis, Giardia lamblia, 

Leishmania donovani, Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi, 

Trichomonas vaginalis, ve G. duodenalis'e karşı da antiprotozoal 

aktivite gösterdiği yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır (Fokt ve ark., 

2010; Aminimoghadamfarouj ve Nematollahi, 2017; Wagh, 2013).  

Marcucci (1995) tarafından yapılan bir çalışmada propolisin, 

Chilomonas paramecium için iyi aktivite (koksidostatik) gösterdiği 

bildirilmiştir. Dimetil-sülfoksit ve propolisin etanolik özütleri 

Trypanosoma cruzi'ye karşı daha etkili sonuç verirken, Trichomonas 

vaginalis'i yüksek oranda inhibe ettiği saptanmıştır (Lotfy, 2006).  

Besicilikte hayvan rumeninde (işkembe, hayvanların sindirim 

kanalındaki ilk bölüm) çeşitli bakteriyel ve protozoon etmenlere bağlı 

olarak gaz oluşumu son derece istenmeyen bir durumdur. Propolisin 

ruminal metan oluşumu ile protozoal sayısı üzerine birçok çalışma 

yapılmıştır. Bunlardan birinde propolisin antiprotozoon etkisi 

araştırılmış ve propolisin rumen gazı üretimi ve organik maddenin in 

vitro şartlarda bozunabilirliği üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı ve 

yanısıra rumende CH4 oluşumunda da farkedilebilir bir azalma olduğu 

sonucuna varılmıştır. Bunun dışında çeşitli araştırmalar propolisin, 

protozoal çoğalmaya karşı her zaman önemli biyolojik aktivite 

gösterdiği ve rumendeki mikrobiyal fermantasyonu değiştirmek için 

yararlı bir katkı maddesi olarak kullanılabileceğini göstermiştir (Park 

ve ark., 2000; Soltan ve ark., 2014; Aguiar ve ark., 2014; Morsy ve ark., 

2011; 2013 ve 2015). Farklı araştırıcılar tarafından yürütülen birçok 
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çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir (Alencar ve ark., 2007; 

Aguiar ve ark., 2014). 

Portekizde propolisle yapılan diğer bir çalışmada patojenik 

protozoalara (Leishmania infantum, Plasmodium falciparum, 

Trypanosoma cruzi ve Trypanosoma brucei) karşı in vitro şartlarda 

yapılan çalışmada propolis fenolik ekstraktlarının tüm patojenler 

üzerinde azaltıcı aktivite gösterdiği belirtilmiştir (Falcão ve ark., 2014). 

Benzer olarak Yeni Gana’da yapılan başka bir çalışmada propolisin 

Crithidia fasciculate, Trypansoma congolense ve Trypanosoma brucei 

etmenleri ile çalışma yürütülmüş ve propolisin antiprotozoal etkisi 

incelenmiştir. Özellikle insanlar, diğer hayvanlarda ve böceklerde 

hastalıklara neden olan ve kimyasal ilaçlara karşı dirençli olan T. 

brucei’ ye karşı antiprotozoal etki göstermiş ve T. brucei’de ilaç direnci 

etkisi oluşturmadığı belirtilmiştir (Alenezi ve ark., 2018).  

4.4.2. Propolisin Antibakteriyel etkisi 

Propolisin antibakteriyel etkinliği iki aşamada incelenebilir; İlk olarak 

mikroorganizma üzerinde bazı fizyolojik olayları başlatarak direk etki 

gösterebilir. İkinci olarak da organizmaların doğal savunma 

sistemlerini harekete geçirerek organizmaları korumaya alabilir 

(Sforcin ve ark., 2011). Propolis ekstraktları bakterilerde hücre duvarı 

ve protein sentezinin  inhibisyonu ile genomik DNA fonksiyonuna 

müdahale ettiği gösterilmiştir (Alamyel ve ark., 2018). Aynı zamanda 

bakteri hücresinin bölünmesini durdurmak ve bakteriyel sitoplazmayı 
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yok etmek için bakterisidal bir ajan olarak işlev gördüğü bildirilmiştir 

(Parolia ve ark., 2010; Lotfy, 2006; Machado ve ark., 2017).  

Propolisin antibakteriyel aktivitesini, aromatik bileşikler (kafeik asit) 

ve flavonoidler gibi aktif bileşiklerinin etkisi sağlamaktadır. Propolis 

ile yürütülen çalışmalar içerisindeki flavonoidlerin etkili anti-bakteriyel 

aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir fakat izole edilen flavonoidler 

tek başlarına kullanıldıklarında, propolis ekstraktlarından daha düşük 

etkide aktivite değerleri göstermiştir.  

Propolisin bazı antibiyotiklerle sinerjik etki gösterdiğide yapılan 

çalışmalarla kanıtlanmıştır. Yapılan bazı çalışmalarda ise propolisin 

maya ve bakteri üzerindeki etkilerini 100 kat arttırdığı gözlemlenmiştir. 

Propolis antibiyotik destekli kullanıldığında antibiyotiğe karşı direnç 

kazanmış olan Staphylococcus’larda antibiyotik direncini ortadan 

kaldırmıştır (Parolia ve ark., 2010; Moreno ve ark., 2000; Öztürk, 

2006).  

Standart antibiyotiklerle (Gentamycin, Ampicillin, Penicillin, 

Tetracycline) karşılaştırıldığında, Propolisin etanolik ekstraktının E. 

coli, Shegella sonnei, Klebsiella pneumoniae ve Pseudomonas 

aeruginosa'ya karşı ampisilin ve penisilinden daha etkili olduğu 

görülmüştür (Alamyel ve ark., 2018). Propolis içerisindeki bileşenler 

incelendiğinde; pinocembrin Streptococcus spp'ye, artepillin C, P-

Kumarik asit ve 3-fenil-4-di hidrosinnamilosinamik asit, Helicobacter 

pylori ve Apigenin ise bakteriyel glikoziltransferazı güçlü bir şekilde 

kısıtlayarak etki göstermiştir (Martinotti ve Ranzato, 2015).  
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Propolis Enterococcus faecalis, Streptococcus cricetus, Bacillus 

cereus, B. subtilis, Micrococcus luteus, Staphylococcus auricularis, 

Nocardia asteroids, Rhodococcus equi, S. epidermidis, S. capitis, S. 

haemolyticus, S. warnerii, S. mutans, S. hominis, St. faecalis, St. 

pyogenes, St. pneumioniae, St. sobrinus and St. Viridians gibi bazı 

aerobik bakterilere (Fokt ve ark., 2010), Escherichia coli ve 

Staphylococcus aureus’a karşı antibakteriyel aktivite gösterdiği yapılan 

çalışmalarla belirlenmiştir (Grange ve Davey, 1990; Kujumgiev ve ark., 

1999; Martin ve Pileggi, 2004; Al-Waili ve ark., 2012; Kasiotis ve ark., 

2017; Kuropatnicki ve ark., 2013).  

Propolisin etanolik ekstraktlarının gram-pozitif bakterilere karşı daha 

etkili olduğu ve gram-negatif bakterilere karşı sınırlı etki bildirilmiştir 

(De Castro, 2001; Uzel ve ark., 2005; Lotfy, 2006; Ahuja ve Ahuja, 

2011; Fokt ve ark., 2010; Grange ve Davey, 1990; Wagh, 2013; 

Harfouch ve ark., 2016; Martinotti ve Ranzato, 2015) yüksek propolis 

konsantrasyonu sadece gram-negatif bakterilerin çoğalmasını azalttığı 

söylenmiştir (Sforcin ve ark., 2000). 

Yüksek antibakteriyel etkisi olduğundan dolayı propolis idrar yolu 

enfeksiyonlarında kullanılmış başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 

Enfeksiyonlarda propolis kullanımının hastalığı etkili bir şekilde tedavi 

ettiği ve tekrarlanma olasılığını düştüğü kanıtlanmıştır (Lavigne ve ark., 

2011). Diş hekimliğinde, kök kanallarına farklı konsantrasyonlarında 

hazırlanan propolis dilisyonları uygulanmış Escherichia coli üzerinde 

antimikrobiyal etkinlikleri karşılaştırılmıştır. Yapılan bu çalışmada, 



 

502 TARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR; SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE 
BİYOÇEŞİTLİLİK 

%10-20 oranındaki propolis dilisyonlarının yüksek antibakteriyel 

etkinliğe sahip olduğu gözlemlenmiştir (Hubbezoğlu ve ark., 2011).  

Başka bir çalışmada ise, propolisin, Helicobacter pylori'ye karşıda 

önemli düzeyde antibakteriyel aktiviteye sahip olduğu ve önemli 

düzeyde azalttığı belirtilmiştir. Yapılan bu çalışmalar sonucunda elde 

edilen sonuçlar propolisin etanol ekstraktlarının kısmen IL-8 üretimini 

azaltarak, Helicobacter pylori’nin neden olduğu mide 

enflamasyonunda azaltıcı etki göstermektedir (Skiba ve ark., 2011). 

Aynı zamanda Campylobacter jejuni ve Campylobacter coli’nin 

üremesini inhibe edebileceği ifade edilmiştir (Boyanava ve ark., 2003). 

Propolisin solunum yolları sistemindeki mikrobik hastalıklara 

(Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus parainfluenza, ve Streptococcus pyogenes, 

Mycobacterium humanus) karşı yüksek antibakteriyel etkisinin olduğu 

belirlenmiştir. Bu bakımdan grip, zatürre, bronşit, tüberküloz gibi 

solunum yolu hastalıklarının tedavisinde iyi oranlarda etkili olduğu 

yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır (Spiciale ve ark., 2006; Focht ve 

ark., 1993). 

Türkiye’de propolisin antimikrobiyal etkisi ile çeşitli akademik 

çalışmalar yürütülmüştür. Bayrak (2005)'in tarafından Elazığ’da 

yürütülen çalışmada propolisin farklı bakterilere karşı olan aktivesi 

araştırılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre tüm konsatrasyonlarda 

(100µl, 50µl ve 10µl) 12 bakteriye karşı (Streptococcus sp., 

Pseudomonas aeroginosa, E. coli, Salmonella thphimirium, 

Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Enterobacter aerogenes, 
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Bacillus subtilis niger, Klebsiella pneumoniae, Saccharomyces 

cerevisiae, Candida glabrata, Proteus vulgaris) petri kabında 

inhibisyon zonu oluşturarak antibakteriyel etki gösterdiği saptanmıştır. 

Türkiye'de yürütülen bir çalışmada propolisin Amerikan yavru 

çürüklüğü etmeni Paenibacillus larvae’ nin iki farklı genotipine (ERIC 

I and ERIC II) ) karşı olan etkisi araştırılmış ve Artvin, Muğla ve Bursa 

propolis örneklerinin bu suşlara karşı oldukça yüksek inhibisyon etki 

gösterdiği tespit edilmiştir (Schiesser, 2014). Diğer yandan Gülbol 

Duran (2007), propolis ve DMSO’nun toksik olmayan ekstraktlarını 

(%3.125) kullanılarak Gram pozitif (Staphylococcus aureus 

ATCC25923, Staphylococcus aureus ATCC 29213, Taphylococcus 

epidermidis ATCC 12228, Enterococcus faecalis ATTCC 29212) 

standart susları ile Gram pozitif klinik izolatı (Streptococcus pyogenes) 

ve Gram negatif (Esherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853, Enterobacter cloacae ATCC 13047) standart 

susları ile Gram negatif klinik izolatlarına (Proteus vulgaris, 

Enterobacter aerogenes) karşı bakterisidal ve Leishmania tropica’nın 

5 farklı klinik izolatına karsı Leyismanyasidal aktivitesinin varlığı 

incelemiştir. Propolis örneklerinin, Gram pozitif bakterilere karşı 

antibakteriyel etkilerinin Gram negatif bakterilere göre daha yüksek 

oranda etki gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca Leishmania tropica 

izolatlarında ise propolisin konsantrasyona bağlı olarak (250 μg/ml, 500 

μg/ml ve 750 μg/ml) hücre sayısında istatistiksel açıdan anlamlı azalma, 

hücre yuvarlaklaşması, çekirdeğin küçülmesi, kuyruk kaybı ve 
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sitaoplazmik yapının daralması ile ilişkili olarak leyismanyasidal 

etkisinin olduğu rapor edilmiştir. 

Türkiye’nin Erzurum, Gümüşhane, Van, Ordu, Rize ve Muğla 

şehirlerinden elde edilen propolisin antimikrobiyal etkileri ile ilgili 

yapılan araştırmada dört Gram-pozitif bakteri (Staphylococcus aureus, 

Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens) ve 

altı Gram-negatif bakteri (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 

Shigella sonnei, Klebsiella pneumoniae, Salmonella typhimurium, 

Yersinia enterocolitica) kullanılmıştır. Agar dilüsyon ve disk difüzyon 

yöntemi kullanılarak elde edilen sonuçlara göre, etanolik propolis 

ekstrelerinin Gram-pozitif bakterilere karşı, Gram-negatif bakterilerden 

daha güçlü inhibisyon etki gösterdiği belirlenmiştir (Yavuz, 2011). 

Türkiye’nin Kayseri bölgesinde yürütülen bir çalışmada, birçok 

gastrointestinal sorunla (gastrit, duodenal ve peptik ülser, gastrik 

karsinoma) ilişkili görülen Helicobacter pylori bakterisine karşı 

propolisin etanol ekstraktlarının disk difüzyon ve agar dilüsyon 

metotları kullanılmıştır. Propolisin etanolik ekstraktının 16-1024 μg/ml 

değişen aralıkta antimikrobiyal aktivitesi olduğu belirlenmiştir 

(Karabulut, 2011). 
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1. GİRİŞ  

Bal arılarını yönetebilme ve kullanabilme olan arıcılık faaliyetleri, 

geleneksel olarak Anadolu’da çok eski zamanlardan bu yana 

yapılmaktadır. Köklü ve uzun bir geçmişe sahip olmasına rağmen 

arıcılıktaki gelişmeler bilim ve teknolojideki ilerlemelerle birlikte son 

birkaç yüzyılda olmuştur. Arılar, bitkilerin tozlaşmasına katkıda 

bulunmaları ile doğal denge ve tarımsal üretimde muazzam bir öneme 

sahiptir. Einstein “Arılar yeryüzünden kaybolursa insanlığın 4 yıl ömrü 

kalır” demiştir. Bu sebeple arılar, tüm dünyada biyolojik çeşitliliğin 

sürdürülmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda arılar 

insanlara polen, arı sütü, balmumu, arı ekmeği, bal, arı zehri, apilarnil 

ve propolis gibi çok değerli ürünleri sağlar (Anonim, 2020). 

Yüzyıllardır bulaşıcı hastalıkları tedavi etmek için geleneksel ilaçlar 

kullanılmıştır ve mikrobiyal enfeksiyon için en eski yöntemlerden 

bazıları arı ürünlerinin tedavi amaçlı kullanılmasıdır. Antibiyotiklere 

karşı direncin her geçen gün artıyor olması yeni tedavi yöntemlerinin 

arayışlarını gündeme getirmiştir, bu arayışlar paralelinde arı ve arı 

ürünlerine olan ilgi giderek artmıştır. Arı ürünlerinin bir çok sayılı 

bilinen etkisinin yanında ilave olarak, gerek hastalıklar üzerine gerekse 

hastalıklardan koruma anlamında antioksidan, antimikrobiyal  ve 

antiviral etkilerinin olduğu da bilinmektedir. Arı ürünleri tüm dünyada 

üretiliyor olmasına karşın, terapötik özelliklerinin bölgelere göre 

farklılıklar göstermektedir. Arı ürünlerini terapötik bir ajan olarak 

mükemmel kılan başlıca biyolojik özellikler, antimikrobiyal 

(bakterisidal veya fungisidal), bakteriyostatik (veya fungistatik), anti-



 

520 TARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR; SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE 
BİYOÇEŞİTLİLİK 

enflamatuar potansiyel, yara (güneş yanığı iyileştirme) potansiyeli, 

antioksidan potansiyeli, radikal temizleme aktivitesi ve antiviral 

aktiviteleridir. Bu aktiviteler ve içerikler temelde entomolojik 

kaynaklarına (arı türü), coğrafi konumlarına ve botanik kökenine göre 

değişebilir. Örneğin, ılıman iklim bölgelerindeki propolisin 

flavonoidler, fenolik asitler ve bunların esterleri açısından zengin 

olduğu, tropikal bölgelerden gelen propolisin ise prenile benzofenonlar, 

diterpenler ve flavonoidler açısından zengin olduğu yaygın olarak kabul 

edilmektedir (Pascoal ve ark., 2014; Kurek-Górecka ve ark., 2020). Her 

ne kadar belli bir standardizasyon yakalamak mümkün değil gibi 

görünse de arı ürünleri yüksek biyolojik değere sahip olduklarından 

yine de tartışılmaz bir yere sahiptir. Bilinen arı ürünleri; bal, polen, arı 

sütü, bal mumu, arı ekmeği, arı zehri, apilarnil ve son yıllarda gitgide 

artan ilgiye sahip olan propolistir.  

Propolis, eski çağlardan beri insanlar tarafından tıbbi özellikleri 

nedeniyle kullanılan bal arılarının (Apis mellifera) ürettiği kompleks 

reçineli bir karışımdır. Çeşitli bitkilerden toplanan maddeler bal arısı 

tükürüğünün β-glikosidaz enzimi ile karıştırılır, sindirilir ve son ürünü 

oluşturmak için balmumuna eklenir. Propolis kelimesi Yunancadan 

türetilmiştir, burada pro "girişte" ve polis "topluluk" anlamına gelir, bu 

da bu doğal ürünün kovan savunmasında kullanıldığı anlamına gelir. 

Propolisin bir diğer adı da arı tutkalıdır. Mumlu yapısı ve mekanik 

özellikleri nedeniyle arılar, kovanlarının yapımında, onarımında 

açıklıkları ve çatlakları kapatmak, iç duvarları düzleştirmek ve kovan 

içinde ölen davetsiz misafirlerin karkaslarını örtmek için propolis 
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kullanırlar (Mohamed, 2020). Propolis ayrıca antiseptik etkinliği ve 

antimikrobiyal özellikleri nedeniyle koloniyi hastalıklardan korur 

(Salatino ve ark., 2005). Antik çağlardan beri propolis, insanlar 

tarafından, özellikle halk hekimliğinde, çeşitli hastalıkları tedavi etmek 

için yaygın bir şekilde kullanılmıştır. İnkalar propolis'i ateş düşürücü 

bir ajan olarak kullanmış, Yunan ve Romalı doktorlar propolisi ağız 

dezenfektanı olarak ve yara tedavisinde antiseptik ve iyileştirici bir ürün 

olarak kullanmışlardır (Ankova ve ark., 2000).  

Günümüzde propolis, bilinen antimikrobiyal, antiviral ve antioksidan 

özelliklerinde dolayı pek çok alanda farklı formlarda doğal bir ilaç 

olarak çeşitli hastalıkların tedavisi için kullanılmaktadır.  

Propolis örneklerinde çok sayıda yararlı sağlık etkileri olduğu yapılan 

çalışmalarla belirlenen 300' den fazla kimyasal bileşen vardır. 

Propolisin ana bileşenleri arasında reçineler, mumlar, uçucu yağlar ve 

polenin yanı sıra fenolik bileşikler, flavonoidler, terpenler, esterler, 

aromatik aldehitler ve alkoller, ketonlar, kumarinler, beta-karoten, Mg, 

Ca, I, K, Na, Cu, Zn, Mn ve Fe gibi elementler, vitaminler, kafeik asit 

ve kaempferol dahil olmak üzere çeşitli spesifik antioksidan bileşikler 

olan organik bileşikler bulunur (Simeonovski ve ark., 2020). 
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Çizelge 1. Propolis’te tanımlanmış bileşenler ve sayıları (Marcucci, 1995). 

 

 

Propolis, antibakteriyel, antiviral, antiinflamatuar ve 

immünomodülatör etkisi ile tanınır. Rutin, kafeik asit fenetil ester, 

Bileşikler Tanımlanan Bileşik Sayısı 
Flavonoidler 38 

Hidroksiflavonlar 27 

Hidroksiflavononlar 11 

Kalkonlar 2 

Benzoik asit ve türevleri 12 

Asitler 8 

Esterler 4 

Benzaldehit türevleri 2 

Sinamil ve sinamik asit ve türevleri 14 

Alkoller, ketonlar, fenoller 8 

Heteroaromatik bileşikler 12 

Terpen ve sekuterpen ve türevleri 7 

Alifatik hidrokarbonlar 6 

Sekuterpen ve triterpen 

hidrokarbonlar 

11 

Steroller ve steroid hidrokarbonlar 6 

Mineraller 22 

Şeker 7 

Aminoasitler 24 
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Quercetin, pcoumaric asit, benzoik asit, galangin, pinocembrin, chrysin 

ve pinobanksin propolisin farmakolojik etkilerinden sorumlu aktif 

bileşenler arasındadır (El Hady ve Hegazi, 2002; Tolba ve ark., 2013; 

Lan ve ark., 2016; Badria ve ark., 2018).  

Propolis ishal, mide ülseri, köpeklerde tekrarlayan dermatit, şeker 

hastalığı tedavisinde, tümör ve artrit gibi diğer tıbbi durumları tedavi 

etme, cilt dezenfeksiyonu ve yara gibi birçok rahatsızlığın iyileşmesi 

için kullanılmasının yanı sıra, bağışıklık sistemini güçlendirmede de 

kullanılabilir. 

Bağışıklık sistemi, canlıyı hastalıklara yol açan virüs, bakteri, mantar, 

bazı parazitler gibi mikroorganizmaların (mikrop) ve tümörlerin zararlı 

etkilerine karşı savunmadan sorumlu hücrelerin ve moleküllerin, 

organize bir şekilde çalıştığı karmaşık bir sistemdir. Bağışıklık sistemi 

nötrofil, monosit, lenfosit, dendritik hücre, lenf ve timus bezi gibi bazı 

bezler, kemik iliği, dalak, lenf sistemi, bağırsaklar, solunum sistemi ve 

derideki lenfoid yapılar gibi farklı hücre, doku ve organlardan oluşur. 

Bu hücre, doku ve organlar genellikle uyumlu bir şekilde ve işbirliği ile 

çalışır ve canlıyı korur (Oruç, 2020).  

İstilacı mikroplara temelde iki farklı tepki türü vardır. Doğuştan gelen 

(doğal) tepkiler ve enfeksiyöz ajana birçok kez rastlandığında aynı 

ölçüde meydana gelirken edinilmiş (adaptif) tepkiler. Doğuştan gelen 

tepkiler fagositik hücreleri (nötrofiller, monositler ve makrofajlar), 

enflamatuar mediatörleri (bazofiller, mast hücreleri ve eozinofiller) 

serbest bırakan hücreleri ve doğal öldürücü hücreleri kullanır. 
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Bağışıklık sisteminin genel işlevi enfeksiyonu önlemek veya 

sınırlamaktır. 

Propolisin bağışıklık sistemini uyarıcı (immunostimülan) ve 

düzenleyici (immünomodülatör) etkileri vardır. Propolisin içeriğindeki, 

immünostimülan ve antiviral etki gösteren başlıca fenolik maddeler 

galangin, apigenin, naringenin, kuarsetin, kaemferol, kafeik asit, kafeik 

asit fenetil ester, pinosembrin, sinnamik asit, p-kumarik asit, krisin ve 

artepillin C olarak sıralanmaktadır. Propoliste bu fenolik maddelerin bir 

arada bulunmalarından dolayı antiviral etkisi daha çok ortaya 

çıkmaktadır. Bu etki özellikle uçuk virüsünde belirgin olarak 

gözlemlenmiştir. Propolisin antiviral etkinliği grip, HIV, adenovirus, 

uçuk, kuş gribi, enfeksiyöz bursal hastalığı ve köpeklerde gençlik 

hastalığı virusüne olan etkileri incelenmiştir. Propolisin düzenleyici 

etkisi nedeniyle aşı çalışmalarında da propolisin bu etki 

mekanizmasından faydalanılabileceği bildirilmektedir (Anonim, 

2020a). 

Propolisin doğal bağışıklığı uyarıcı etkisi vardır, bu etki genellikle 

fagositlerin ve lenfositlerden de özellikle de T lenfositlerin uyarılması 

şeklindedir. Bu uyarının etkisiyle, sinnamik asit gibi bazı fenolik 

bileşikler IL-1, IL-6 and IL-8 sitokinlerin, artepillin C ise IL-12 

sitokininin salınmasını uyarır; ayrıca interferon γ (IFN-γ) üretimi 

artmaktadır. Propolis kullanımında fagositlerin IFN-γ etkisine daha 

duyarlı olduğu ve daha çok fagositin etkin hale geldiği bildilmiştir. 

Fakat bu etkisinin propolisin yüksek dozlarında görülemeyebileceği; 
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yüksek dozlarının özellikle B lenfositlerin çoğalmasını azaltarak 

immün sistemi etkileyebileceği de bildirilmektedir (Anonim, 2020a). 

Birkaç deneysel ve klinik çalışma, ılıman iklimden elde edilen propolis 

özütlerinin, HSV-1, HSV-2, İnfluenza virüsü tip A ve B, Parainfluenza 

virüsü dahil olmak üzere çeşitli bir virüs paneline karşı (Adenovirüs, 

HIV, enfeksiyöz bursal hastalık virüsü ve kuş reovirüsü, Newcastle 

virüsü, sığır rotavirüsü, psödorabiler virüsü, köpek adenovirüsü tip 2 ve 

sığır viral diyare virüsü) güçlü ve geniş spektrumlu bir antiviral aktivite 

sunduğunu açıkça göstermiştir. Bu antiviral aktivitenin kesin 

mekanizmaları bilinmemektedir, ancak propolisin virüsün hücrelere 

girişini inhibe etmesi ve bununla birlikte viral replikasyon mekanizma-

sını bozması çok muhtemeldir (Bachevski ve ark., 2020). 

Brezilya propolisinin anti-influenza virüsü aktivitesine sahip olduğu ve 

farelerde influenza semptomlarını iyileştirdiği belirtildi. AF-08, 

insanlar için bir anti-influenza diyet takviyesi için olası bir aday olabilir 

(Shimizu ve ark., 2008). 

Propolisin immünomodülatör etkisi araştırılmış ve doğal propolisin 

suda çözünür bir türevinin (WSD) etkisinin, makrofaj aktivasyonu 

yoluyla spesifik olmayan konak savunmasını güçlendirdiği ileri 

sürülmüştür (Dimov ve ark., 1992). 

Yapılan bir çalışmada, krisin ve kaempferolün viral replikasyonu inhibe 

etmede oldukça aktif olduğunu bildirilmiştir (Bachevskive ark., 2020; 

Debiaggi ve ark., 1990).  
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Yine yapılan bir çalışma Hatay propolis örneklerinin asiklovire göre 

önemli antiviral etkilere sahip olduğu belirlenmiştir. Özellikle, propolis 

ve asiklovirin antiviral aktivitesiyle üretilen sinerji, HSV-1 ve HSV-

2'ye karşı tek başına asiklovire göre daha güçlü bir etkiye sahipti 

(Yildirim ve ark., 2016). 

C vitamini ile birlikte kuersetinin, SARS ve MERS'in ana proteazlarını 

kesintiye uğratarak aminopeptidaz inhibitör aktivitesi gösterdiği 

bildirilmiştir (Bachevski ve ark., 2020; Syed ve Saleem, 2004). 

Propolisin birçok başka yararlı özellik göstermesinin yanı sıra, özellikle 

gram-pozitif bakterilere karşı antibakteriyel ve antifungal aktivite 

gösterdiği ve bu özelliklerin COVID-19 üzerinde potansiyel bir etkiye 

sahip olabileceği bildirilmiştir (Wagh, 2013; Kumar ve ark., 2008; 

Krátký ve ark., 2012). 

Propolisin ana bileşeni olan kafeik asit fenetil ester (CAPE), RAC 'nin 

(insan hücrelerinde bir sinyal proteini) aşağı regülasyonu yoluyla etki 

gösteren PAK1 inhibitörlerinden biridir (Maruta ve He, 2020). Diğer 

bir deyişle, CAPE, korona virüsü dahil viral enfeksiyonu bloke etme ve 

koronavirüs kaynaklı akciğer fibrozunu önleme yeteneğine sahiptir 

(Maruta, 2014; Maruta ve He, 2020). 

Propolisin COVID-19'a karşı antiviral etkisinde rol oynayabilecek bir 

diğer mekanizma, propolis bileşenleri, rutin, mirisetin ve kafeik asit 

fenetil esterin ACE II reseptörleri üzerindeki geliştirilmiş inhibisyon 

potansiyelidir (Güler ve ark., 2020). ACE II' nin SARS-CoV-2 

tarafından SARS CoV'den güçlü bir şekilde tanındığı kanıtlanmıştır, bu 
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nedenle kişiden kişiye bulaşma riskini arttırır. Bu nedenle, ACE 

reseptörlerinin bloke edilmesi, SARS-CoV-2' nin tedavisinde önemli 

bir role sahiptir. (Wan ve ark., 2020). 

Yapılan bazı çalışmalarda, propolisten izole edilen saf doğal 

moleküllerin, SARS-Cov-2'ye karşı önemli bir inhibitör antiviral 

aktivite gösterdiği bildirilmiştir (Orhan ve Senol Deniz, 2020). Bu 

klinik gerekçeden hareketle, SARS-Cov-2'li hastalarda olası bir 

tamamlayıcı tedavi olarak propolis kullanımını akla getirmektedir. 

Son bir yıldır Çin kaynaklı olan ve hızla dünyayı saran ve hala net bir 

tedavisi bulunamayan COVID-19’a (SARS-Cov-2) karşı mücadelede 

bağışıklık sistemini desteklediği bilinen propolisin antiviral etkisinden 

dolayı kullanımını inceleyen araştırmalar artmaya başlamıştır. 

Apiterapötik yaklaşımlar yanısıra   COVID-19’a karşı etkili olabilecek 

farklı ilaç denemeleri de yapılmaya devam etmektedir. Çalışmaların 

çoğu Remdesivir üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Remdesivir, antiviral özelliklerinden dolayı koronavirüs tedavisinde 

kullanılan ilk ilaçlardan biridir. Remdesivir gibi ATP antagonistleri, 

RNA'ya bağlı RNA polimeraz (RdRP) inhibisyonu yoluyla viral 

replikasyona karşı teorik olarak etkili olsa da, protein kinazlar ve ATP 

azlar gibi diğer ATP' ye bağlı enzimlerin birlikte genel inhibisyonu, çok 

sayıda yan etkiye neden olabilir (Gordon ve ark., 2020). Bu nedenle, 

korona virüsünün etkili tedavisi, konakçının normal fizyolojisini 

etkileyebilecek diğer enzimler üzerinde minimum etki ile viral 

replikasyon için önemli olan belirli konakçı enzimin seçici 

inhibisyonunu gerektirir. 
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SARS-Cov-2'ye karşı aktiviteye karşı, arı ürünlerinin antiviral etkisi hakkında şu anda 

mevcut olan çalışmalar (Lima ve ark., 2020). 

Kanıt türü Bal  Propolis  Arı 
sütü 

Balmumu  Polen  Arı 
zehri 

Preklinik (in vitro 

veya in vivo) karşı 
aktivite kanıtı 
SARS-CoV-2 

      

SARS-CoV-2'ye 

karşı aktivitenin 
klinik kanıtı 

      

Klinik çalışma şu 
anda SARS-CoV-

2’ye karşı 
yürütülmektedir 
 

 

    √ 

 

     √ 

    

Antiviral aktivitenin 

preklinik (in vitro 

veya in vivo) kanıtı 
(SARS-CoV-2'ye 

karşı hariç) 

 

    √ 

 

     √ 

 

     √ 

 

      √ 

  

     √ 

Antiviral aktivitenin 

klinik kanıtı-SARS-

CoV-2'ye karşı 
hariç) - profilaksi 

 

    √ 

 

      √ 

 

     √ 

  

    √ 

 

Antiviral aktivitenin 

klinik kanıtları 
(karşı olanlar hariç 
SARS-CoV-2) - 

tedavi 

 

    √ 

 

      √ 

 

      

   

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Propolis bal arılarının bazı ağaçların tomurcukları ve çatlaklarından 

sızan salgılarından veya bazı bitkilerden toplanan reçinemsi maddelerin 

bal mumu ve kendi enzimleriyle (β-glycosidase) birleştirerek, 

kovandaki yarıkları kapatmak, kovan içi dezenfeksiyonu, kovan ısının 

ayarlanması ve istilacı böcek, hayvan ve mikroplara karşı temelde 
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kovanlarını korumak için ürettikleri, birçok özelliğinin yanısıra 

kuvvetli antibakteriyel, antifungal antiviral, özelliklere sahip yapışkan 

bir arı ürünüdür.  

Propolisin kimyasal bileşimi içerdiği tanımlanmış 300'den fazla bileşen 

nedeniyle biyoçeşitliliği fazladır ve bileşimi kaynak bitki ve yerel 

floraya, çevresel faktörlere bağlı olarak bağlı olarak değişmektedir. 

Fakat propolis bileşiminin bu değişkenliği tıbbi kullanım ve 

standardizasyon için sorun yaratır. 

Propolisin antiviral aktivitesi içerdiği galangin, apigenin, naringenin, 

kuarsetin, kaemferol, kafeik asit, kafeik asit fenetil ester, pinosembrin, 

sinnamik asit, p-kumarik asit, krisin ve artepillin C gibi güçlü 

antioksidan özellik gösteren fenolik bileşiklerin varlığından 

kaynaklanmaktadır. Propolisinin içeriğindeki bu fenolik bileşikler 

sayesinde, virüsün hücrelere girişini engelleyerek, viral replikasyonda 

bozulma yarattığı, hücrelerde (RNA) salınmasından önce veya sonra 

RNA'nın tahrip olmasına sebep olarak antiviral etki gösterdiği 

bildirilmiştir  

Bağışıklık sistemi, canlıyı hastalıklara yol açan virüs, bakteri, mantar, 

bazı parazitler gibi mikroorganizmaların (mikrop) ve tümörlerin zarar 

verici etkilerine karşı savunmadan sorumlu hücrelerin ve moleküllerin, 

organize bir şekilde çalıştığı karmaşık bir sistemdir. Propolisin 

interferon-𝛾 için mRNA'nın artmasıyla hücresel immün yanıtı artırdığı 

ve sitokin üretimini aktive ettiği bildirilmiştir. 
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Koronavirüs, insanlarda kendi kendini sınırlayan üst solunum yolu 

enfeksiyonları ve şiddetli pnömoni dahil olmak üzere çok çeşitli 

solunum yolu hastalıklarına neden olan geniş zarflı RNA virüsleridir. 

Solunum yolu hastalıklarına neden olan virüsler, nazofaringeal, 

orofaringeal veya trakeal mukoza yoluyla konaklarını istila ederler. 

Potansiyel insan tedavisi için COVID-19 enfeksiyonuna karşı spesifik 

antiviral ilaçlar ve aşı çalışmaları hızla devam etmektedir. 

Kolonizasyonu, viral yapışmayı azaltabilen veya önleyebilen ve 

mukoza zarlarında virüs yayılmasını teşvik edebilen veya patojenleri 

inaktive edebilen ve böylece virüs dozunu azaltabilen ve / veya 

bağışıklık tepkisini artırabilen yöntemlerin belirlenmesi, COVID-19 

salgınının yönetiminde çok önemli olacaktır. Bu nedenle, propolisin 

(veya bileşenlerinin) orofaringeal nişte potansiyel COVID-19 

inhibitörleri olarak hareket edebilecek düşük maliyetli bir tedavi 

seçeneği olabilme olasılığı da göz ardı edilmemelidir. 

Propolisin bağışıklık sistemi ve son zamanlarda gündemde önemli bir 

yer işgal eden viral enfeksiyonların özelliklede covid 19 üzerine 

etkilerinin incelendiği bu derleme çalışmamızda kısaca; Propolisin 

koruyucu ve güvenli özelliklerinin (immünomodülatör veya antiviral 

özellikler) bir sonucu olarak bazı hastalıklar üzerindeki etkilerinden 

yola çıkılarak COVID-19'a çare olabilir mi sorusuna cevap aranmaya 

çalışılmıştır. Potansiyel bir doğal ajan bulmak, COVID-19 küresel 

tehdidinin etkisini hafifletmeye yardımcı olabileceği, propolisin, 

COVID-19'a karşı koruyucu bir antiviral aktivite gösterebileceği ve 

COVID-19 ‘un yayılma hızını azaltabileceği düşüncesindeyiz.  
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