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ÖNSÖZ 

Dünyada ve Türkiye’de hızla artan insan ve hayvan sayısı ile birlikte 

pandeminin de dünya gündemine girmesiyle besin maddelerini 

karşılama sorunu, tarla bitkilerine ayrı bir önem kazandırmaktadır. 

Dünyadaki hızlı nüfuz artışı dikkate alındığında tarla bitkilerinin 

gereksiniminin ve öneminin her geçen gün daha da artacağı kolayca 

anlaşılır. Tarla bitkileri, insanların olmazsa olmaz kabul edilen 

beslenme, giyinme, barınma, tedavi ve eğlence gibi temel ihtiyaçlarını 

büyük ölçüde karşılayan en önemli ürünlerdir. Tarla bitkileri, tarlada 

yetiştirilen, genelde otsu yapılı, tek yıllık, iki yıllık ve bazen çalımsı 

veya odunsu, çok yıllık kültür bitkileridir. Tarla bitkileri; tahıllar, 

yemeklik baklagiller, endüstri bitkileri ve çayır-mera yem bitkileri 

olarak dört ana grupta toplanır. İnsan beslenmesinde önemli bir yer 

tutan hayvansal ürünlerin üretiminde et, süt ve diğer yan ürünlerinden 

faydalandığımız hayvanların dengeli ve yeterli beslenmesinde çok 

önemli bir yere sahip olan yem bitkileri de tarla bitkileri üretimi 

içerisinde yer almaktadır. 

Sonuç olarak; insanoğlunun beslenme başta olmak üzere temel birçok 

ihtiyacının karşılanmasında çok önemli bir role sahip olan tarla 

bitkilerinin insanın refahı ve gelişimi üzerindeki etkileri kaçınılmazdır. 

Bu nedenle tarla bitkileri üretiminin nüfus artışına paralel olarak 

arttırılması artık bir zorunluluktur. 

Mayıs, 2021 

Doç. Dr. Mustafa OKANT 
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GİRİŞ  

Tarımsal faaliyetler insanlık tarihi ile birlikte başlamış ve toplulukların 

süregelen en önemli faaliyet kollarından biri olmuştur. Fakat insanlık 

tarihi ile birlikte başlayan bu tarımsal faaliyetlerin biçimi ve araçları 

zamanla değişmiş ve evirilmiştir (Kazgan, 2013). Faulkner’in “geçmiş 

asla ölmedi, hatta geçmiş geçmiş bile değildir” sözü geçmiş-şimdi ve 

gelecek arasında sağlıklı bağlantılar kuran toplulukların başarıyı 

yakalayabileceğini ima ediyor gibi. Yine sürdürülebilir bir gelecek için 

yeterli bir tarihsel deneyimin gerekliliğine vurgu yapıldığı 

düşünülmektedir. 

İnalcık, Osmanlı bakiyesi Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ve sosyal 

yapısının Osmanlı döneminin karakteristik özelliklerinden 

ayrıştırılarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını belirtir (İnalcık, 

1993). Ona göre 1950 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik 

ve sosyal yapısı, Osmanlı döneminin geleneksel üretim karakterini ve 

sistemini yansıtmaktadır. İnalcık, bu sistemi bir çekirdek tarımsal 

üretim ünitesi ve vergilendirme birimi olarak temellendirmiştir: çift-

hane sistemi.  Bu temel ve ana üretim birimi küçük köylü hane halkı, 

bir çift öküz ve bu ikisinin birlikte işleyebileceği büyüklükte topraktan 

oluşmaktadır. Çift-hane birimi aynı zamanda imparatorluk 

kurumsalında ve bürokrasisinde bağımlılık ilişkisine dayanan bir sosyal 

yapıdır. Bu üretim biçiminde hane halkının emeği ve öküz iş gücü, 

büyüklüğü kayıt altına (tahrir kayıtları) alınır ve belirlenen bir çiftlikte 

üretim yapılır. Bu ana sistemin Osmanlı tarihinde “klasik dönem” 

olarak adlandırılan 1300-1600 yılları arasını kapsayan ve dönemin 
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kurumsal yapısıyla ilişkili ve uyumlu olduğu bildirilmektedir (İnalcık, 

1993; Genç, 2010; Şahinöz, 2011). Ancak 16. yüzyıldan sonraki 

süreçlerde ve yenileşme hareketlerinde batıyı referans almaya başlayan 

Osmanlıların birçok yönden batı ile olası bütünleşme çabaları bir 

başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Tarımsal üretim özelinde ise olası bir 

gelişmede ve dönüşmede kapitalistleşme süreçlerinin yeterli bir analize 

dayanmadığı ve Osmanlı toplumunun özgün farklılıklarının ıskalandığı 

anlaşılmaktadır (Dumrul ve Dumrul, 2014).Bu sistemsel değişim aynı 

zamanda köylülüğün/kırsalın ve tarımın dönüştürülmesini gerektirmiş 

ve bunun bir sorun alanı olarak algılanmasına yol açmıştır. Dolayısıyla 

kapitalistleşme eğilimleri ile birlikte kapitalizm öncesi durumu yaşayan 

toplulukların ve bunların üretim yapılarının hepsi köylülük ve tarım 

sorunu olarak karakterize edilmiştir (Önal, 2017). Yani kapitalistleşme 

ile birlikte üretim süreçlerini dönüştürmeyi öngören topluluklar için bu 

sistemsel değişime olası bir uyum çabasında ya da tasfiye olma 

bakımında tarım sektörünün problematik bir alan haline geldiği 

anlaşılmaktadır. Böylece, kapitalizm öncesi toplulukların tarımsal 

üretim biçimlerinin yıkılması, bu kesimde yer alan kesimlerin tasfiye 

edilmesi (işçileştirilmesi) veya dönüştürülerek kapitalizme uyguna hale 

getirilmesi öngörülmüş ve tarım, bir sorun alanı olmaya başlamıştır 

(Önal, 2012). Belirtilen bu dönüşümün ilkesel boyutlarının 

öngörülememesi geç kapitalistleşen ülkeler açısından sonuçları arzu 

edilen düzeylerde olmamıştır.  

Bu araştırma Osmanlı tarımsal üretimini tarihsel boyutlarıyla 

değerlendirmeyi amaçlamakta ve bu faaliyet kolunda yaşanan sorunlar 
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geçmiş üzerinden yeniden değerlendirilerek özellikle tarihsel bir 

yaklaşımın geliştirilmesinin önemi değerlendirilmektedir. Böylece 

Türkiye tarımsal üretiminin tarihsel köklerine dikkat çekilmekte ve 

şimdinin tarımsal üretim sorunlarının anlaşılması ve etkili 

yaklaşımların geliştirilmesi noktasında sağlıklı bir tarihsel zemine 

ihtiyaç duyulduğu araştırılmaktadır. Araştırmada, 1839-1923 yılları 

arasında zirai alandaki gelişmeler ele alınarak Türkiye’nin tarihsel ve 

kronik tarımsal üretimine ilişkin sorunların ele alınması 

amaçlanmaktadır. 

Osmanlı ekonomisine ilişkin tarihsel bir perspektif 

Osmanlı iktisadi yapısı iki döneme ayrılarak değerlendirilebilir. Birinci 

dönem kuruluş ve yükseliş dönemlerini kapsayan klasik dönemdir. 

İkincisi gerileme ve çöküş dönemlerini kapsayan yenileşme ve 

batılılaşma dönemidir. Birinci dönemde temel dayanak noktaları İslam 

ve Bizans olurken, ikinci dönemde ise batıdaki ve Avrupa’daki 

gelişmeler olmuştur (Divitçioğlu, 1981; Dumrul ve Dumrul, 2014). 

Genç, Osmanlı iktisadi hayatını bir belirsizlik içinde gidip gelen 

süreçler bütünü ve uzun yıllarda oluşmuş bir yapı özelliğini taşıdığını 

ifade etmektedir (Genç, 1999). Kuşkusuz Osmanlı ekonomisinin 

özelliklerini ortaya koymak bu makalenin sınırlarını aştığı için sadece 

tarım bakımından olan gelişmeler ekonomik boyutları noktasında ifade 

edilmeye çalışılmaktadır. Genç, Osmanlı geleneksel, sosyal ve 

ekonomik düzenini üç prensip üzerinden ele almakta ve 

tanımlamaktadır. Bunlardan ilki olmazsa olmaz olan iaşe prensibidir. 

Bu ilkede ekonomik faaliyetlerin, bu minvalde tarımın, bir kar 
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güdüsünden ziyade ihtiyacın ucuz, kaliteli olarak üretilmesi olarak 

adlandırılmıştır. İkincisi statükoyu koruma endişesidir; burada sosyal 

ve ekonomik ilişkiler karşılıklı bağımlılık içinde ilişkilendirilmekte ve 

dengelenmektedir. Son prensip ise bütçenin korunması ve 

geliştirilmesidir. Genç, Osmanlı toprak sisteminde ve hukukunda bu üç 

temel prensibin 14-16. yüzyılları arasında önemli yer tuttuğunu ifade 

etmiştir (Genç, 2010). 

Osmanlı ekonomisi sistematik bir üretim modeliyle tarımsal üretim 

faaliyetlerine dayanmakta idi. Dönem itibariyle dünyanın pek çok 

yerinde tarımsal üretimin egemen bir uğraş alanı olduğunun öncelikle 

belirtilmesi gerekir. 19.yüzyılın sonlarında Osmanlı nüfusunun %75-

80’i kırsal kesimde yaşamakta ve tarımsal üretim üzerinden alınan aşar 

ve ağnam vb. toplam vergi gelirlerinin önemli bir bölümünü 

oluşturmaktaydı. Tarımın ülke ekonomisindeki önemli yeri devrin mali 

raporlarında yer almaktadır. Diğer bazı vergiler de eklendiğinde 

tarımsal gelirlerin toplam gelir içindeki payının %32 olduğu 

bildirilmektedir (Güran, 2003). Bütün tarım toplumlarında olduğu gibi 

Osmanlı Devleti de tarihsel kökleri çok eskiye dayanan bir toprak 

yönetim biçimine sahipti: tımar sistemi (Pamuk, 2017). Tımar 

sisteminin tarihsel köklerini Batı Asya’da ve özellikle İran’daki toprak 

rejimlerinde, Selçukluların ikta sisteminde ve Bizans’ın pronoiasında 

görmek mümkündür (Pamuk, 2017).Bu şekilde geçmiş kültürlerden 

devşirerek ve dönüştürerek kurduğu tımar sistemiyle Osmanlı 

imparatorluğu, etkili bir iktisadi yapılanmaya sahipti olmuştu. Nitekim 

kuruluş ve yükseliş dönemlerinden Lale Devri’nin sonlarına kadar 
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sadece doğuda değil dünyada da ekonomik bir güç haline geldi (Dumrul 

ve Dumrul, 2014). Tımar sisteminin sadece ekonomik bakımdan değil 

aynı zamanda sosyal ve askeri boyutları ile de önemi pek çok araştırıcı 

tarafından tartışılmış ve dile getirilmiştir (Pamuk, 1993; Pamuk, 2005; 

Pamuk, 2008; İnalcık, 2009; Şahinöz, 2011).  

Osmanlıların yönetim anlayışında toprağın denetimi ve iktidarın olası 

her türlü paylaşımına yol açacak durumların önüne geçebilmek ve 

böylece merkeziyetçi bir yaklaşımın tesis edilmesi tercih edilmiş ve 

benimsenmiştir. Toprak, bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte, 

devlet ile özel kesimler arasında çok önemli bir mücadele alanı 

olmuştur. Sonuçta bütün bir Osmanlı coğrafyasında uygulama alanı 

bulmamakla birlikte tımar düzeni bu gücün merkez lehine el 

değiştirmesi olarak ifade edilmektedir. Osmanlı merkezi yönetiminin 

tam oluşmadığı Mısır, Bağdat ve Basra gibi eyaletlerde ise farklı 

mülkiyet biçimleri ortaya çıkmış, tımar düzeni işletilememiş ve 

uygulama alanı bulmamıştır (Pamuk, 2017).  

Yukarıda belirtildiği üzere tımar düzeni sadece orduya asker sağlayan 

veya toprak üzerinden temellendirilecek bir sistem değildi kuşkusuz; 

aynı zamanda tarımsal artığın devlet hazinesine aktarılmasını 

sağlıyordu. Yine tımar düzeni, sosyal bir düzen olarak iş görmekteydi. 

Küçük aile işletmelerine dayanan bu sistemde reayanın hem kontrol 

edilmesi hem de vergi toplanması kolay olmaktaydı. Bu yapıyla 

merkeze yönelik alternatiflerin oluşumu engellenmekte ve toprağa 

bağlı bir aristokrasinin oluşumunun önüne geçilebilmekteydi. 

Özetlersek tımar sisteminde, mülkiyeti devlete ait olan topraklarda 
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kurulan tımarlarda merkezi yönetimin hem mali ihtiyaçları 

giderilmekte hem de Osmanlı ordusuna asker toplanması 

sağlanmaktadır (Pamuk, 2017). Özellikle 16. yüzyıl Osmanlı 

toplumunda tarımsal toprakların büyük bir çoğunluğunun devlet 

mülkiyetinde olduğu düşünüldüğünde bu sistemden sağlanan tarımsal 

artığın büyüklüğü de açıkça anlaşılmaktadır. 

Bu özelliğiyle Osmanlı toplum yapısı, gücün paylaşıldığı feodal 

yapılardan kolaylıkla ayrışabilmektedir (Pamuk, 2017). Öncelikle 

Osmanlı Devleti’nde devlet odaklı merkeziyetçi bir yaklaşım 

öngörülmüştür. Yine 16. yüzyıl Osmanlı toplumunda kentler ile köyler 

arasındaki iş bölümünün de oldukça güçlü olduğu görülmektedir; 

bunun için gerekli pazar ilişkileri kurulmakta, iç ve dış ticarette bir 

canlanma sağlanabilmekte; yönetici sınıfın ve kentlerin iaşesi 

karşılanmakta ve ordunun gereksinimleri giderilebilmekteydi. Bu da 

oldukça önemli bir ayırımdır. Dolayısıyla Osmanlı tarımsal üretim 

yapısı ve sosyal düzeni Avrupa toplumlarındaki feodal yapılardan 

önemli farklılıklar göstermektedir; örneğin, Avrupa’da kentlerdeki 

sermaye birikiminin hem devletten hem de feodal yapıdan bağımsız 

gelişimi önemli bir farklılıktır. Nitekim Sanayi Devrimine giden yolda 

ticaret sermayesi, bu üretim faaliyetlerini devlet müdahalesi olmadan, 

kırsal alanlarda ve loncalar dışında yeniden örgütleyebilmiştir (Pamuk, 

2017). Başka bir ifadeyle Feodal Avrupa’da feodal beylerin baskısı 

tarımsal üreticiler üzerinde yoğunlaşırken, siyasal egemenliğin 

parçalanması nedeniyle kentler, zanaatlar ve ticaret daha özerk 

kaldılar. Buna karşılık Osmanlı toplumunda merkezi devlet daha 
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güçlüydü. Devlet özel mülkiyeti sınırlamakta, kentleri, zanaatları ve 

ticareti daha yakından denetleyebilmekteydi (Pamuk, 2017). Ömer 

Lütfi Barkan (1980) “imparatorlukta birçok pazarda, panayırda para 

ile yapılan alışverişi biliyoruz. Onun için Osmanlı ekonomisi pazarın 

bulunmadığı bir Asya tarzı olarak telakki edilemez. Sonra o devirde 

Osmanlı İmparatorluğu’nda mülkiyet telakkisi çok kuvvetli mevcut. 

Toprak mülkiyeti yoktu demek çok yanlış bir düşünce. Torak mülkiyeti 

vardı; fakat devlet hususi bir maksatla köylünün elindeki toprağın 

mülkiyetini sınırlayan bir takım kayıtlar koymuştur. Bugün bile en 

medeni memleketlerde medeni hukukta toprağın satışı bir takım 

kayıtlara bağlanmışsa köylerde bir çiftçi sınıfı yaşatmanın imkânı 

yoktur” demiştir.  

Osmanlı ekonomisinin bunalım dönemleri (16.yüzyılın sonlarından 18. 

Yüzyılın başlarına kadar olan dönem) tarım kesimi için felaket 

olmuştur. 1575-1610 yıllarındaki Celali isyanları ve 1603-1607 yılları 

arasındaki “Büyük Kaçgunluk” olarak adlandırılan zorunlu göç 

hareketleriyle köylülerin verimli topraklarını terk etmeleri bu 

bunalımın önemli sonuçlarından sadece bir kaçı olmuştur (Akdağ, 

1964; Önal, 2012). Bu dönemle birlikte taşra eşrafının bir toplumsal güç 

olarak ortaya çıkışı da dikkatle üzerinde durulması gereken bir konudur. 

Cumhuriyet’in ilanından sonra bile iyice kurumsallaşan bu yapının 

tarımsal üretimin örgütlenmesi ve toprak reformu noktasında olumsuz 

anlamda önemli kalıcı etkiler bıraktığı anlaşılmaktadır (Önal, 2012). 

Dönem itibariyle yaşanan ekonomik bunalım hem bu sınıfsal yapının 

ortaya çıkmasında hem de giderek güçlenmesinde önemli rol 
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oynamıştır; dışsal gelir kaynaklarını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu 

da iç gelir kaynaklarına yönelmiş, toprak rejimi değiştirilmiş ve iltizam 

sistemine geçilmiştir. Önal’a göre (2012) tımar sisteminin ortadan 

kalkması askeri gerekçelerden ziyade imparatorluğun tarımsal artık 

üzerinden alınan vergiye nakit olarak ve merkezi düzeyde ihtiyaç 

duymaya başlamış olmasıdır. Fetih zamanlarında elverişli olan tımar 

sistemi fetihlerin durmasıyla anlamını yitirmiş ve merkezi yönetimi iç 

kaynaklara yöneltmiştir. Bu sistemin yerine kurulan iltizam sistemi 

Osmanlı İmparatorluğu ve bunu takiben kurulan Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurumsal yapısında sağlıklı ve sürdürülebilir 

yapılanmanın önünde en önemli engellerden biri olmuştur (Önal, 2012). 

Bu yeni toprak rejimiyle birlikte zenginliklerine zenginlik katan bir 

taşra sınıfının ortaya çıkmasına yol açmış ve vergiyi veren köylü için 

felaket olmuştur. İnalcık’a göre (1998) bu yeni durum aynı zamanda 

saltanattan bağımsız askeri güç bulunduran bir güç odağının oluşmasına 

yol açmıştır. Önal (2012) 16. yüzyıl ortalarından itibaren iltizam 

sisteminin tımar sisteminin aleyhine hızla yaygınlaşmaya başladığını, 

tımarlı sipahilerin tasfiye edildiğini, tımar topraklarının önce müsadere 

edilerek padişah haslarına dönüştürüldüğünü, ardında da iltizama 

çevrildiğini belirtir. O, Osmanlı imparatorluğunun son döneminde 

müstakil bir sınıfsal yapı olduğunu savunarak 17.yüzyıldan itibaren 

ayanlık kurumsallaşmasının ortaya çıkmasıyla birlikte bunun göze 

çarptığını ifade etmiştir. Ona göre 17-19.yüzyıl arasında güçlenen taşra 

eşrafının 19.yüzyılın başında artık saltanat ile müzakere masasına 

oturup, ondan kendi gücü altındaki topraklarda vergi oranlarını 

belirleme yetkisi alabilecek kadar güçlenmiştir (Önal, 2010; Önal, 
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2012). Padişahın otoritesinin sınırlanmasına yönelik Sened-i İttifak 

maddelerinde ayanların belirleyici etkisi açık bir şekilde 

gözlenmektedir (İnalcık, 1996). Tanzimat ile özel mülkiyetin 

dokunulmazlığını kabul eden Osmanlı saltanatı, 1858 Tarihli Arazi 

Kanunnamesi’yle tarım arazilerinin özel mülk olabileceğini de 

kabullendi. Bu sınıfsal bir nitelik taşıyan özel mülkiyetin kendini 

hukuka dayatmasının bir sonucuydu (Aytekin, 2009). Osmanlı’nın son 

yıllarına ait toprak mülkiyeti verileri, henüz cumhuriyet kurulmadan 

dahi önemli eşitsizliklerin ortaya çıktığını göstermektedir. Nitekim 

1912-1913 yıllarında yapılan tarım sayımları Anadolu eşrafının baskın 

etkisini açıkça ortaya çıkarmaktadır; bir milyon aileyi kapsayan 

verilerde aileler içerisinde toprakları en büyük olan %1’lik kesim 

toprakların %39’una, en küçük topraklara sahip olan %87’lik kesim ise 

toprakların %35’ine sahip olduğu görülmektedir (DİE, 1973: 24). 

Osmanlı tarımsal üretiminde yenilikler (1839-1923)  

Yıldırım (2001) 1838-1918 yıllarında Osmanlı ekonomisini Avrupa 

ülkeleriyle ilişkileri bakımından değerlendirildiğinde yarı sömürge bir 

imparatorluk görünümüne sahip olduğunu belirtir. 1838 yılında önce 

İngiltere ardından diğer Avrupa ülkeleriyle yapılan ticaret 

anlaşmalarının Avrupa malları istilasına uğrayan Osmanlı ekonomisini 

ve sanayisini bir çöküşe sürüklediği; Bu durumun dış borçlanmalara yol 

açtığı ve alınan borçların yatırıma dönüştürülemediği görülmektedir. 

Borç ödemeleri de yeni borçlarla karşılanmaya çalışılmış; nihayetinde 

Osmanlı Devleti, 1875 yılında artık borçlarını ödeyemeyeceğini 

açıklamış ve bu tarihten 1914 yılına kadar Osmanlı ekonomisinin rotası 
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alacaklıları temsilen 1881 yılında kurulan Duyun-u Umumiye 

tarafından belirlenmiş ve Osmanlı ekonomisinin geleceği yabancı 

sermayenin tekeline girmiş; ulaşım, elektrik, bankacılık ve madencilik 

sektörlerinde yabancı sermaye girişinde önemli artışlar olmuştur. Önce 

İngilizlerin, ardından Fransızların ve daha sonra Almanların etkileri bu 

dönemde açık bir şekilde belirgin hale gelmiştir (Yıldırım, 2001).  

Tanzimat’la birlikte Osmanlı Devleti’nde her alanda olduğu gibi 

tarımda da modernleşme faaliyetleri ve çabalarına önem verilmiştir. 

Her ne kadar başlangıçta askeri alanda bir yenilenme ile birlikte 

sorunlarını halledebileceğini düşünen Osmanlılar geç olsa da bu 

değişim ihtiyacının ekonomik, sosyal ve ekonomik boyutlarını da fark 

etmeye başlamışlardır. Bu değişimin somut yansıması Tanzimat’la 

başlamış ve devam ettirilmiştir. Tanzimat’tan sonra Osmanlı devleti 

ekonominin geliştirilmesi için politikalar geliştirmeye çalışmış ve 

haliyle iktisadi yapısından kaynaklı sebeplerle ziraat alanında 

yeniliklere gidilmesi öngörülmüştür; ziraat alanında yapılacak 

yenilikler ve girişimlerle ekonomide bir gelişmenin/canlanmanın 

sağlanabileceği yönünde bir kanaat oluşmuştu. Özellikle Avrupa’nın 

büyüyen ekonomisinde, zirai ürünlere giderek artan bir talebe yol 

açmıştı. Hem yurt dışı hem de yurt içi zirai ürünlere yönelik talepler bu 

üretim sektöründe bir değişimi kaçınılmaz kılmaktaydı. Yenilikler 

döneminde Osmanlı Devletinde tarımsal üretimi artırmak için bazı 

tarımsal teşvik tedbirlerine yer verildiği anlaşılmaktadır. Tarımsal 

üretim alanlarını genişletmek ve dönem itibariyle öne çıkan tarımsal 

ürünlerin üretimini artırmak ve bu ürünlere yönelik vergi 
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muafiyetlerinin sağlanması kararlaştırılmış; tarımın modernleştirilmesi 

kapsamında yurtdışında ithal edilen tarım makinelerinin ve tarımsal 

alet/ekipmanların ithali gerçekleştirilmiştir. Bitkisel üretimde olduğu 

gibi hayvansal üretimde de bazı teşvik tedbirlerine başvurulmuştur. 

1839 yılında Merinos koyunu yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için 

600 baş merinos koyunu Edirne’de halka dağıtılmış ve 10 yıl süreyle 

vergi alınmaması kararlaştırılmıştır. Zirai kredi kullanımına yönelikle 

tedbirler alınmış; 1858 yılındaki arazi kanunnamesi ile toprakta özel 

mülkiyetin önü açılmıştır. Dönem itibariyle tarımsal üretimde belirtilen 

teşvik tedbirlerinin üretim göstergelerindeki yansımaları olumlu 

olmuştur. Bazı tarımsal ürünlerin üretiminde büyük artışlar olmuş ve 

tarımsal ürünlerin ihracattaki içindeki payı artmıştır (Güran, 1992). 

İhracat, tarımsal üretim göstergelerine olumlu yansımıştır. Yukarıda 

tarım alanında olası yenilikler kapsamında ön görülen bir başka gelişme 

ise bütün bu tarımsal faaliyetlerin artırılması yönündeki girişimlerin 

sistemsel yaklaşımlarla ele alınması gerektiği değerlendirilmiştir 

(Güran, 1992). Bunun içinde öncelikle bir tarım bürokrasinin tesisine 

ihtiyaç duyulmaktaydı. Oluşturulacak bu kadrolar ile hem yurt dışı hem 

de yurt içi talebin karşılanması ve zirai ürünlerin çeşitlendirilmesi 

hedeflenmekteydi; böylece zirai üretimde modernleşmenin önü 

açılacaktı. Tarım bürokrasisinde 1838’den 1911’e kadar başka 

nezaretler altında veya müstakil bir nezaret olarak örgütlenmeye 

gidilmiştir. Bu tür farklı örgütlenmelere gidilmesinin önemli 

sebeplerinden biri de finansman yetersizliği olmuştur. 1893 ve 1911 

yılları arasında zirai üretim faaliyetleri Orman, Maadin ve Ziraat 

Nezâreti içerisinde yürütülmüş ancak bu nezaretin kaldırılmasının 
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ardından Ticaret nezaretiyle birleştirilmiş; Ticaret ve Ziraat Nezâreti 

haline getirilmiştir (Güran, 2014). Şekil 1’de 1846 yılından 1921 yılına 

kadar olan süreçte tarımın kurumsal yapısına ilişkin arayışlar 

özetlenmiştir. Özet olarak Osmanlılar, Tarım özelinde de dünyadaki 

gelişmelerden ayrı kalmamış bu yönde bazı faaliyetlerde ve çabalarda 

bulunmuşlardır. Bunun için öncelikle tarımın kurumsal yapısı 

oluşturulmaya çalışılmıştır; bir tarım bürokrasisi şekillendirilmiştir.  

 

Şekil 1. Osmanlı İmparatorluğunda tarım bürokrasisinin oluşturulmasına yönelik 

arayışlar (Güran, 2014) 
 

Burada bir tarım bürokrasisinin oluşturulması yönünde arayışlara 

dikkat çekilirken olası bir kurumsallaşmada özellikle tarım ile 

hayvancılığa ayrı alanlar olarak yer verilmesi anlaşılması mümkün 

görünmemektedir. Günümüze ışık tutması açısından Tarım 

bürokrasisinin şekillendirilmesi noktasında Cumhuriyet’ten günümüze 

kadar ilgili bakanlığın adının, 1923-1974 yılları arasındaki dönem 

hariç, sürekli değiştirilmesi ve kısa süreliğine bakanlıkların 

görevlendirilmiş olması da dikkat çekicidir (Anonim, 2021). Özellikle 

Cumhuriyet tarihinde iki defa olmak üzere bakanlığın adının “Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” olarak değiştirilmiş olması vahim bir 

hata olmuştur (Anonim, 2021). Tarımsal üretimin hem bitkisel hem de 

• Ziraat Nezareti

1846

• Ticaret ve Ziraat 

Nezareti

1846-1848
• Ticaret ve Nafia 

Nezareti 

1849

• Ticaret 

Nezareti/Ticaret 

ve Nafia 

Nezareti/Orma

n ve Maadin 

nezareti

1851-1872
• Ticaret ve Ziraat 

Nezareti/Orman 

Maadin  ve 

Ziraat Nezareti

1876-1891

• Ticaret ve Ziraat 

Nezareti

1911-1921
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hayvansal üretimi kapsayan çok geniş bir kavramsallaştırma olduğu 

düşünüldüğünde burada bir kavram kargaşasına yol açıldığı açıktır. 

Dolayısıyla ülkemizde hala tarım kavramına ve bu kavramın 

göndermede bulunduğu konulardaki belirsizlikler bile bu faaliyete 

dönük derinlikli bir algının geliştirilemediğini, gerekli 

ilişkilendirmelerin geliştirilmediğini apaçık göstermektedir (Harris, 

2014). Yine giderek artan neredeyse her ay katılım imkanı bulunan 

kongre ve sempozyumların adlarının tanıtım afişlerinde tarım ve 

hayvancılık olarak ayrı ayrı ele alınması galat-meşhur1 bir hal almaya 

başlamıştır. 

Osmanlı Devleti’nde tarımın kurumsal yapısını şekillendirmeye 

yönelik arayışlar sürdürülürken öte yandan ziraat alanında tarımın 

modern yöntem ve tekniklerle yapılması için eğitim kurumlarının 

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiği öngörülmüştür. 

Türkiye’de ziraat okullarının kurulması Tanzimat dönemiyle birlikte 

başlamış ve uygulanmaya çalışılmıştır. Önce kendilerine uygun 

nizamnameler ile idare edilen bu okullar İkinci Meşrutiyetle birlikte 

bütün bir Osmanlı coğrafyasında ziraat eğitiminin ve öğretiminin 

teşkilatlanması öngörülmüştür (Kadıoğul, 2005). Şekil 2 Osmanlı 

Devleti’nin modern tarım uygulamalarının geliştirilmesi ve tarımda 

modernleşmeye katkı sağlayacak ziraat mekteplerinin açılması için 

girişimlerde bulunulduğunu göstermektedir. Önce dağınık olarak açılan 

ve sürdürülebilir olmaktan uzak bu okullar 1912 yılında çıkarılan 

"Tedrisat-ı Ziraiye Nizamnamesi" ile bütün bir ülke sathında ziraat 

 
1 Kelime veya deyimlerin yaygın olarak yanlış bir biçimde kullanılması sonucu, doğrusunun yerini alması 
halidir (Vikipedi, 2021) 
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eğitiminin gerçekleştirilmesi ve özellikle çiftçi çocuklarının eğitilmesi 

amaçlanmıştır (Kadıoğlu, 2005). Yine sadece kamuya ait okulların 

değil aynı zamanda özel ziraat mekteplerinin açıldığı da görülmektedir. 

Ancak bu okulların faaliyetleri başta ekonomik sebepler olmak üzere 

çeşitli nedenlerden dolayı sürdürülebilir olmamıştır; bütün ekonomik 

zorluklarına rağmen ziraat mekteplerinin kurulması yönünde Osmanlı 

padişahlarının ısrarcı politikalar yürüttükleri anlaşılmaktadır. Modern 

tarım uygulamalarına geçilmesi için hem yurtdışından uzmanların 

getirilmesi hem de yurt dışına öğrenci gönderilmiştir. Başlangıçta 

askeri kaygılarla başlayan yurt dışına öğrenci gönderme faaliyetleri 

daha sonra başka alanlara da kaydırılmıştır. Zira kurumsallaşma 

yolunda atılan adımlar alanında uzman kadroların oluşturulmasını da 

gerektirmekteydi. Örneğin II. Abdülhamit döneminde belirtilen eğitim 

kuruluşlarının eğitim ve idari kadro ihtiyaçlarının giderilmesi ve 

yeniden yapılanması için toplam 32 öğrenci yurtdışına gönderilmiştir1. 

Yurt dışından dönen öğrencilerin değerlendirilmesi noktasında ise 

maalesef başarılı olunamamıştır; dönen öğrencilerin bir kısmının iş 

bulamadığı ve meslek alanları dışında alanlarda görevlendirildikleri 

bildirilmektedir (Kırpık, 2015). Şekil 2’de Osmanlı İmparatorluğu’nda 

ziraat mekteplerinin kurulmasına yönelik girişimler gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 
1BOA. MF.MKT. 170/5; DH.MKT. 51/37;İ.HUS 12/94. 
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Şekil 2. Osmanlı İmparatorluğu’nda ziraat okulları (Çeşme, 2014; Güran, 2014) 

Şekil 2’de gözlemlenebileceği gibi Osmanlı Devleti’nde açılan ilk okul 

Yeşilköy civarında Ayamam Çiftliği’nde açılan Ziraat Talimhanesidir. 

Bu okul Osmanlı Devleti’nde açılan ilk meslekî-teknik eğitim okulu 

olma özelliğini taşımaktadır (Kadıoğlu, 2005) . Kuruluş amacı ise 

pamuk üretiminde kaliteyi artırmak, iç ve dış ticarette ihtiyaç duyulan 

talebi karşılamaktır; bunun için yurtdışından hocalar getirilerek hem 

teorik hem de pratik eğitim verilmiştir. Okulda sadece kaliteli pamuk 

üretimiyle sınırlı kalınmamış hayvansal üretim, matematik, coğrafya, 

veterinerlik, fizik, bağcılık, ipekçilik, şeker üretimi, yol ve köprü 

yapımı gibi konularda da eğitim verilmiştir. Ziraat Talimhanesi ancak 

dört yıl hizmet verebilmiş ve daha sonra kapatılmıştır. Birçok başarısız 

girişimin ardından 1892 yılında üst seviyede eğitim veren Halkalı 

Ziraat mektebi açılmış ve okul 1928 yılına kadar eğitim vermeye devam 

etmiş ve daha sonra kapatılmıştır. Öğrencileri ise İstanbul’daki Yüksek 

Orman Mektebi’ne nakledilmişlerdir. 1933 yılında Ankara’da açılan 

Yüksek Ziraat Enstitüsüne bağlı bir fakülte olarak hizmet vermeye 

başlamıştır. Günümüzde ise Halkalı Ziraat Mektebi okul binası İstanbul 

Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından kullanılmaktadır (Çeşme, 

2014). Osmanlı Devleti’nde ziraat eğitimine yönelik okulların 

• Ziraat 

Talimhanesi

1848-1852

• Edirne Ziraat 

Mektebi

1881-1884
• Selanik Ziraat 

Mektebi

1887-1912

• Bursa Ziraat 

Amelîyat 
Mektebi

1891-1928
• Halkalı Ziraat 

Mekteb-i Âlisi

1892-1928
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açılmasının yanı sıra Osmanlı basın hayatında da zirai üretime yönelik 

bilgilendirmeye ve katkı sağlamaya yönelik dergiler yayımlanmıştır. 

1880 yılından itibaren çok sayıda ziraat dergisinin yayımlandığı 

görülmektedir: bu dergiler özel veya kamuya ait dergiler olup iktisat 

sektörü olan ziraat hakkında halkın zirai bilgisini artırmak amacıyla 

yayın politikaları gütmüşler ve ziraatın her şubesine yönelik ayrıntılı 

yazılar yayımlanmışlardır. Yayımlanan dergilerde sağlıklı tarım 

politikalarının geliştirilmesi yönünde önemli uyarılarda bulunulduğu da 

anlaşılmaktadır. Örneğin kimi dergilerde liberal iktisat düşüncesine 

eleştiriler getirilmiş ve kamunun olmazsa olmaz desteği vurgulanmıştır. 

Demir (2014) Osmanlı’da Ziraat Dergiciliğine bir bakış (1880-1923) 

adlı çalışmasında konuyu detaylı bir şekilde tartışmıştır. Ona göre 

işlenen konuların ortak özelliği çiftçilere modern tarım uygulamalarının 

öğretimidir; ayrıca kamuya bu yönde bilgi sağlamaktır. Ulaşım, 

sermaye sıkıntısı, tarımsal kredilere yer verilmesi, ağır vergilendirme, 

tefecilik, asayiş, uygun bölgelerde kamu eliyle devlet işletmelerinin 

kurulması, vilayetlere uzmanların gönderilmesi ve böylece uygun 

kalitede ve verimde bir üretimin sağlanması ve de bitki-hayvan 

hastalıkları konusunda bilgilendirmeye yönelik yayınlara yer 

verilmiştir. Özellikle hayvan ıslahı konusundaki telkinler çok dikkat 

çekici bulunmuştur: tarımda mekanizasyonun önemli olduğu 

varsayılmakla birlikte mevcut hayvan varlığımız ve verim düzeylerine 

dikkat çekilmiş ve mevcut hayvan varlığımızın verim düzeylerinin 

artırılması noktasında çalışmalara yer verilmesi gerektiği ifade 

edilmiştir. Hatta öncelikle hayvan ıslahı uygulamalarına geçilmesi 

gerektiği aksi takdirde olası tarımsal teknoloji transferinin tek başına 
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yeterli olmayacağı öne sürülmekteydi. Tarımda mekanizasyondan önce 

yapısal eksikliklerimizin giderilmesi gerektiği telkin edilmiştir. Bazı 

dergilerde liberalizme yönelik eleştirilerde devletin kısmi bir himayeci 

politikayı devreye sokması gerektiği dile getirilmiştir. Dönemin 

dergilerinde ziraatta kredi sorunu halletmek için köy bankalarının tesis 

edilmesi önerilmiş, bu bankalar sayesinde çiftçilerin sermaye 

sıkıntısının halledileceği ifade edilmiştir. Demir (2014) ziraat 

dergilerinde dile getirilen sorunların geçen kırık yılda, yani, 1920 yılına 

gelindiğinde aynı kaldığına yönelik tespitleri oldukça önemlidir. Yine 

1923 yılından günümüze kadar Türkiye tarımı bakımından yapılmaya 

çalışılan faaliyetlerin ortaya konulmasıyla Türkiye tarımsal üretiminin 

sorunlarının nasıl süregelen ve biriken problemler haline geldiğinin 

değerlendirilmesi çok daha açıklayıcı olacaktır. 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Bu makalenin amacına uygun olarak Osmanlı tarımının Tanzimat’tan 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar olan süreçte dünyadaki 

gelişmelere bağlı, Osmanlı iktisadi yapısının bir gereği olarak, tarımın 

olası organizasyon biçimlerine dikkat çekilmiştir. Bir başka dikkat 

çekilmek istenen husus da Türkiye tarımının kronikleşen sorunlarının 

tarihsel köklerinden soyutlanarak anlaşılmasının mümkün olmadığıdır. 

Bu bakış açısından Türkiye tarımının günümüzde tartışılan sorunlarının 

tarihsel zemini bulunduğu ima edilmekte; bu zemin anlaşılmadan olası 

eylemlerde ve projelerde bir başarı sağlanmasının mümkün olmadığı 

ileri sürülmektedir. Bir başka husus dönem itibariyle ihtiyaç duyulan 

sistemsel değişimin geç kapitalistleşen ülkelerde kırın, hep bir sorun 
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alanı ya da tasfiye edilmesi gereken bir kesim olarak kalmasına yol 

açmış ve olası değişimlerde ise bir değişim modelinin öngörülemediği 

gözlenmektedir. Bu değişimin çok fazla istenip istenmediğinin de 

tartışılması gerektiği düşünülmektedir. Dolayısıyla dönem itibariyle 

olası değişim taleplerine cevap verecek bir yapılanmaya geçilmemiş, bu 

geçiş için gerekli üretim unsurları yönetilememiş ve üretim zemini yok 

edilmiş, mevcut üretim yapısının iktisadi boyutları ve ilkeleri ortaya 

konulmamıştır. 

Mevcut araştırmanın belirtilen dönem aralığında olası bir değişim 

ihtiyacına yönelik yapılan faaliyetlerde temelde merkezi yapının 

kontrolü esas alınmış ve yukarıdan aşağıya bir değişimin esaslarına yer 

verilmiştir. Bunun pratikteki yansımaları bölgesel farklılıklar gösterse 

bile bütün olarak değerlendirildiğinde Türkiye tarımsal üretiminin 

halen küçük işletmecilik ve dağınık yapısı ile varlığını devam ettirdiği 

açıktır. Bu aynı zamanda Türkiye hayvansal üretiminin başat 

problemlerinden biri olmaya devam etmektedir. Yine hayvansal üretim 

koluna göre değişmekle birlikte damızlık sorunu yine en temel 

problemlerden bir olarak kalmıştır. Osmanlı Devleti’nde tarımsal 

üretime yönelik teşvik tedbirleri değerlendirildiğinde günümüzde bile 

yetiştiricilere hala hayvan dağıtımının yapılıyor olması dikkat çekici bir 

benzerlik olarak saptanmış ve hayvansal üretimimizin 

uygulamalarının/uygulayamamalarının kronik sorunlarını anlamak 

açısından önemli olmuştur. Gerçekten hangi üretim modeli öngörülerek 

bu tür faaliyetler gerçekleştirilmektedir? Hayvan ıslahının hangi temel 

ilkeleri üzerinden hareket edilmektedir? Cumhuriyet’in ilk 
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dönemlerinde çıkarılan hayvan ıslahı kanunu neden kaldırılmıştır? Bir 

yandan hayvan ıslahına yönelik girişimlerde bulunulurken öte yandan 

bunun yasal esasları neden yok edilmektedir? 

Yukarıda ki soruların ışığında değerlendirildiğinde Türkiye tarımının 

sistematik bir yaklaşımla ele alınmadığı ve organize edilmediği açıktır. 

Tarımsal üretime yönelik girişimler çoğunlukla dış etkilerden kaynaklı 

günü birlik yaklaşımlarla devam ettirilmiş, dönemsel gelişmelere 

güdülenmiş uygulamalara ve projelere yer verilmiş, sürdürülebilir bir 

örgütlenmeye geçilmemiş, yukarıdan aşağıya bir yapılanma tercih 

edilmiş ve söz konusu üretim kolundaki hedef kitle ve üretim 

yapılarının anlaşılmasına imkân sağlanmamıştır.  

Sonuç olarak mevcut araştırmanın yapıldığı tarih aralığında Osmanlılar 

kendi iktisadı hayatlarının önemli bir parçasını oluşturan tarımsal 

faaliyetleri önemsemiş ve tarım değişim ihtiyacının hissedildiği bir alan 

olmuştur. Osmanlı padişahlarının Tanzimat’tan sonraki girişimleri ve 

ısrarcı yaklaşımları bunun açık kanıtı olarak değerlendirilebilir. 

Öncelikle bir tarım bürokrasisinin oluşturulması ve eğitim kurumlarının 

yaygınlaştırılması bu girişimlerin açık bir göstergesidir. İyi tarım 

uygulamalarının öğretiminin Osmanlı coğrafyasından yaygınlaştırıl-

ması amaçlanmış ve dönem itibariyle hem dışarıda hem de içeri de artan 

talebi karşılayacak bir üretimi seviyesine ulaşmanın yolları aranmıştır. 

Ancak tarım özelinde bu sistemsel değişimin ana ilkelerine yer 

verilmediği ve değişimin politik, ekonomik, sosyal ve kültürel 

boyutlarının ihmal edildiği ve de bütün bunlar için sürdürülebilir ve 

kalıcı bir model geliştirilmediği anlaşılmaktadır. 
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GİRİŞ 

2050 yıllarına gelindiğinde Dünya nüfusunun 9.5-10.0 milyar olması 

beklenmektedir. Artan bu nüfusun gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için 

ise bitkisel üretiminin %60-70 oranında artırılması zorunlu hale 

gelecektir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarıma açılacak 

alanların yok denecek kadar az olmasının aksine tarımsal üretimin 

yapıldığı alanlar, her geçen gün giderek azalmaktadır. Bundan dolayıdır 

ki mevcut alanlarda üretimin artırılması için yoğun tarımsal faaliyetler 

yapılmaktadır. Ülkemizdeki tarımsal uygulama sistemleri monokültür 

tarım,  aşırı ve gereksiz sulama, toprak işleme ve anız yakımı, 

gübreleme ve kimyasal kullanımına dayanmaktadır. Yoğun tarımsal 

faaliyetlerin sonucunda toprak kalitesi bozulmakta, fazla kimyasal girdi 

kullanımı ile toprak ve çevre kirlenmekte, biyoçeşitlilik azalmakta, 

enerji girdi kullanımı artmakta, üretilen gıda kalitesi düşmekte ve 

yapılan tarımsal faaliyetlerin de ekonomik olmadığı için de 

sürdürülebilir olmaktan çok uzak kalmaktadır. 

Ülkemizde bu yoğun tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilerini azaltmak 

ve ekosistem faaliyetlerini maksimize eden yeni tarımsal yönetim 

sistemlerinin uygulanması kaçınılmaz olmaktadır. Son yıllarda tüm 

dünyada da ilgi gören ve ülkemizde de bu konuda henüz çalışmalara 

yeni başlanmış olan ekosistemlerin işlevselliğini artıran azaltılmış 

toprak işleme ya da direkt ekim yönetiminde farklı ekim nöbeti 

sistemlerinde örtü bitkilerinin birlikte kullanımıyla geliştirilen ve 21. 

yüzyılın önemli bir tarımsal ekosistem servisleri olacaktır. Bu sistem, 

3C (Crop rotation, Cover crop ve Conservation tillage) olarak da 
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adlandırılan ekim nöbeti, örtü bitkileri ve koruyucu toprak işleme 

temeline dayanmaktadır. 

Ayrıca, sera gazlarının %14’ ünün kaynağını oluşturan ve yanlış tarım-

toprak yönetimi nedeniyle atmosfere salınan gazlar olduğu 

bildirilmektedir. Diğer taraftan atmosferde artan CO2 miktarının 

seviyesinin düşürülmesinde teknolojik ve kültürel önlemler kadar 

tarımsal modellerin yönetilmesi de önemsenmelidir. Son yıllarda 

etkileri belirgin bir şekilde görülen iklim değişimlerinin tarım ve toprak 

üzerindeki etkileri konusunda yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Söz 

konusu 3C sistemlerinin uygulanması ile toprakta ve bitkide fazla 

karbon (C) ve azot (N) biriktirilerek toprak kalitesinin artırılmasının 

yanı sıra, sera gazlarının yoğunluğunu azaltarak ikim değişikliklerine 

de olumlu katkılar sağlayacaktır. 

Bu kitap bölümünde, toprak işlemesiz veya sıfır toprak işleme (NT/No-

tillage) yönetiminde ve farklı ekim nöbeti sitemlerinde örtü bitkilerinin 

kullanımının; tarımsal ekosistemlerin işlevselliğine, çevre ve toprak 

özelliklerine önemli katkı sağlayan yeni yaklaşımların, ülkemizde 

uygulanabilirliğinin artırılması için, bu konularda farklı ekolojilerde 

yapılan çalışmaların  (literatürleri gözden geçirme) ve bilgi boşluklarını 

doldurmaya yardımcı olabilecek sınırlı yeni bilgiler sunulmaktadır. 

Türkiye tarımının mevcut durumu 

Tarım, Türkiye ekonomisine katkı sağlayan önemli sektörlerden biridir. 

Ancak, mevcut tarımsal uygulama sistemleri aşırı ve gereksiz; (1) 
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monokültür tarım (2) sulama, (3) toprak işleme ve anız yakımı, (4) 

gübreleme ve kimyasal kullanımına dayanmaktadır. 

Monokültür tarım: Türkiye’deki mevcut tarımsal üretim, temelde 

monokültür tarım (aynı ürünlerin peş peşe aynı alana ekimi) sistemine 

dayalı olmaktadır. Uzun yıllardan beri uygulanan monokültür tarım 

sistemi, özellikle topraktaki mevcut azot ve fosfor dengesini 

etkilemektedir.  Ayrıca, mono kültür tarım sistemin devam etmesi 

sonucu, toprakların patojen, hastalık etmenlerin bulaşmasına ve 

yabancı ot sorunun artmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak biyolojik 

çeşitliliğin önemli bir kaybı ile yaygın olarak görülen azot (N) ve fosfor 

(P) yetersizliği ile hasat sonrası bitki artıkları ayrışmadan kalmaktadır.  

Sulama: Birim alana 7000 m3/ha su kullanımı olan ülkemiz, toplam su 

kullanımının %75’ini oluşturan sulu tarım, dünya ortalamasının 

üzerindedir. Bitki yetiştiriciliğinde, genelde salma (vahşi) sulama 

kullanılmaktadır. Bitkisel üretimde sürdürülebilir olmayan tarımsal 

uygulamaların aşırı su kullanımı ile yapılan tarımsal faaliyetlerle 

birlikte, göller ve nehirlerin kuruması, taban suyu seviyesinin 

düşmesine, yoğun kuraklıklara ve verim kayıplarına yol açmaktadır. 

Türkiye’de taban suyu seviyesi son yıllarda düşmüştür. Bunun 

sonucunda rüzgâr erozyonu ile şiddetlenen ikinci düzeyde toprak 

tuzluluğu ile birlikte toprak kalitesi ve tarımsal ekosistemlerdeki 

azalma ile ilişkili olarak artmaktadır. 
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Toprak işleme ve anız yakımı:   

Toprak işleme, özellikle eğimli alanlarda eğime paralel olarak pullukla 

derin ve aşırı toprak işleme ile toprak yüzeyinde daha fazla buharlaşma 

ve rüzgâr erozyonun artmasına, biyolojik çeşitliliğin azalmasına ve 

toprak organik madde (TOM) içeriğinin kaybına yol açmaktadır. 

Benzer biçimde bitki artıklarının yakılması, yalnızca CO2 salınımını 

artırmakla kalmayıp, buharlaşma, tuzluluk ve toprak erozyonun 

artırmasının yanında, toprağın kalitesinin bozulmasına, TOM içeriği ve 

biyolojik çeşitliliğin kaybolmasını da artırmaktadır.  

Anız yakımı: Çiftçilerin/üreticilerin, tarlalarında tarımsal faaliyetleri 

sürdürebilmeleri için bu bitki artıkları çoğunlukla yakılmaktadır. Son 

yıllarda özellikle bitki artıklarının biyokütle enerjisi olarak kullanılması 

ve anız yakılmasının yasal yollarla yasaklanmasından dolayı anızların 

yakılmasında son yıllarda önemli düzeyde bir azalma görülmektedir. 

Bitki artıklarının rutin olarak yakılması, toprak hastalık ve patojenlerini 

yayılmasına ve özellikle topraktaki önemli elementler N ve P olmak 

üzere şiddetli besin elementi eksikliğine yol açmaktadır. Böyle bir 

durumda çiftçiler bitkisel üretimin devamlılığını sağlayabilmesi için 

kimyasal madde ve gübre uygulamalarını artırmaktadır. Tüm bunların 

sonucunda toprak yüzeyi ve taban su kaynakları bu besin elementleri ve 

kimyasallarla kirlenmektedir. 

21. Yüzyıl tarımı ve önerilen 3C Tarımsal Ekosistem Sistemleri 

3C, son yıllarda tüm dünyada da ilgi gören azaltılmış toprak işleme ve 

farklı ekim nöbeti sistemlerinde örtü bitkilerinin birlikte kullanımıyla 
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geliştirilen ve 21. yüzyılın önemli bir tarımsal ekosistem servisleri 

olmaktadır. Bu sistem, 3C olarak da adlandırılmaktadır (Crop rotation, 

Cover crop ve Conservation tillage). 3C olarak da ifade edilen sistem 

aşağıda şematik olarak da belirtilmektedir (Islam, 2015; Yücel ve ark., 

2014). 

         

 

Şekil 1. Önerilen 3C Tarımsal Yönetim Sistemi 

21. yüzyılımızın da önemle üzerinde durduğu dünyanın birçok 

ülkesinde yoğun bir şekilde uygulanan; koruyucu toprak işleme 

yönetimlerinde, farklı ekim nöbeti sistemlerinin uygulandığı 

sistemlerdir. Söz konusu üretim sistemin de tarımsal üretimin 

yapılmadığı boş dönemlerde farklı bitki türlerinin birlikte yetiştirilerek 

toprak yüzeyinde bırakılması, ana ürün ekiminden 2-3 hafta önce 
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bitkilerin yaşamsal faaliyetlerinin durdurarak (bitkileri öldürüp, 

kurutarak) ana ürün ekimine dayalı bir sistem olarak 

adlandırılmaktadır. Bu sistem, azaltılmış toprak işleme, ekim nöbeti 

sistemleri ve örtü bitkilerinin birlikte entegrasyonu ile tarımsal 

ekosistemlerin işlevselliğine, toprak ve su yönetim sistemlerine ve 

iklim değişikliklerinin etkilerini de azaltılmasına olumlu katkılar 

sağlamaktadır. 

Örtü bitkilerinin önemi ve ekosistem servislerine katkıları 

 Doğal kurak koşullarda aşırı ve yarayışsız sulama, yoğun toprak 

işleme, bitki artıklarının yakılması, monokültür tarım sisteminin 

baskınlığı (yoğunluğu), aşırı gübreleme ve reaktif kimyasal kullanımı 

sonucu ekosistem servislerinin işlevselliği azalmaktadır.  

Koruyucu toprak işlemeye, örtü bitkilerin bütünsel entegrasyonuna 

dayalı önerilen tarımsal uygulamalar ile;   

(1) Gıda, yem ve enerji üretimi sağlamak,  

(2) Toprağın besin elementleri, su mevcudiyeti ve kalitesini 

artırmak, 

(3) Su ve hava kalitesini düzenlemek ve ekosistem servislerinin 

kültürel komponentlerinin (rekrasyon ve ekoturizm) artışını 

hedeflemektedir. 

Geliştirilmiş ekosistem servisleri, Türkiye’nin kurak ve ikincil tuzlu 

bölgelerindeki tarımsal ekosistemler üzerine etkisi ve hızlandırılmış 

ET’ nun azaltılmasıyla bozulmuş olan bitki-toprak-su ekosistemlerini 
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yenileyecektir. Bu agro-ekosistem servislerini geliştirmek için doğal 

altyapıyı yenileyecektir. Azaltılmış toprak işleme uygulamaları, yüksek 

girdileri (enerji, kimyasal, zaman) olan geleneksel toprak işleme 

uygulamalarına kıyasla pek çok avantaja sahip ve öncelikle toprak 

yapısının bozulmasını azaltan, enerji gereksinimini düşüren ve toprak 

erozyonunu kontrol eden uygulamalara dayanmaktadır.  

 Azaltılmış toprak işleme ile malç olarak toprak yüzeyinde biriken bitki 

artıkları toprak sıcaklığını ve ET azaltmakta ve ayrıca bitki 

kalıntılarının çözünmesini yavaşlatmaktadır.  Bu değişim, yetiştirilen 

ürün için toprağın mevcut nemini artırır ve toprak kalitesini iyileştirerek 

toprak organik maddesinin (TOM) birikimini destekler. Geleneksel 

toprak işlemeden, azaltılmış ya da sıfır toprak işleme sistemine geçişti 

(ilk 2 ve 3. yıllarda) Türkiye’nin kil temelli topraklarında sıkışma, 

yabancı ot ve besin immobilizasyonu (N gibi) problemleri ile 

karşılaşılabilir. Bu yeni yaklaşımlarla, ekim nöbeti sistemleri ile örtü 

bitkileri harmanlanarak yapılacak çalışmaların sonuçları, azaltılmış 

toprak işleme performansını geliştirecektir. Uygun ekim nöbeti 

sistemleri, su geçirgenliğini artırarak toprak sağlığını, toprağın yapısını, 

mikrobiyal aktivitelerini ve bütün bunların sonucunda toprağın 

performansını yapılandıracaktır. Böylece ekim nöbeti sistemleri, toprak 

kalitesinin artırması, toprak sağlığının artması, bitkisel üretimi 

artıracağında bu uygulamayı yapacak üreticilerin, gelirlerini de 

artıracak olması ve söz konusu sistemleri uygulanabilir ve 

sürdürülebilir hale de getirecektir. Ayrıca, uygun uygulanan ürün 
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rotasyonlar, baskın yabancı ot ve hastalıkların kırılmasına yardımcı 

olarak daha sağlıklı bitkisel üretim sağlayacaktır. 

Örtü bitkileri (cover crops), iki ana ürün tarımı arasında boş kalan 

dönemde, yüksek biyokütleye ve farklı özelliklere sahip (baklagil, 

buğdaygil ve diğer familyalara ait türler) birçok türün birlikte 

yetiştirilerek toprak yüzeyinde bırakılması olarak ifade edilebilir. Örtü 

bitkileri, geleneksel olarak toprağı erozyondan, sızıntı ve akış yoluyla 

bitki besin maddelerinin kaybından korumak, toprağı örtmek için 

yetiştirilen ürünler olarak da tanımlanır (Reeves ve Wood, 1994). Örtü 

bitkilerin yer aldığı azaltılmş toprak işleme veya anıza direkt ekim 

sistemlerinin, sürdürülebilir tarım açısından birçok avantajları olduğu 

bilinmektedir.  

Kışlık örtü bitkileri, yaz sonunda veya sonbaharda ekilen ve ilkbahara 

kadar yerinde kalan ilkbahar, yaz veya sonbaharda ana ürünler arasında 

yetiştirilen ve tohumları karıştırılmış değişen süreler boyunca yerinde 

kalabilen bitkiler olarak da adlandırılmaktadır. Örtü bitkileri, en iyi 

nemli ılıman bölgelerde yetiştirilmekte, ancak yarı kurak iklimlerde 

verim düşüşleri olsa da yetiştirilmektedir. 

Örtü bitkileri, tarımsal ekosistemlerdeki toprak verimliliğini, toprak 

kalitesini, suyu, yabancı otları, hastalık ve zararlıları, ekolojik 

sistemleri, biyolojik çeşitliliği ve yaban hayatı kontrol altına alarak 

olumlu katkılarda bulunmaktadır (Lu ve ark., 2000). Örtü bitkileri, aynı 

zamanda, insanlar tarafından büyük ölçüde ve geniş yoğunlukta gıda, 

yem ve farklı amaçlarla kullanılan bitkiler olarak da yetiştirilmektedir.  
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Örtü bitkileri yetiştirmenin diğer nedenleri arasında; yabani otların 

bastırılması, bitkide ve toprakta karbon tutulması ve entegre zararlı 

yönetimi de yer almaktadır. Örtü bitkileri, tarım alanlarından besin, 

böcek ilacı veya tortu kayıplarını azaltarak su kalitesini korumakta, 

toprak erozyonunu azaltmakta, toprak kalitesinin ve verimliliğin 

artmasına neden olmaktadır (Pierce ve Lal, 1994).   

Ekim nöbeti ve örtü bitkileri kullanımını da içinde barındıran toprak 

işlemesiz uygulamalarla ilgili yapılan araştırmalarda önemli sonuçlar 

elde edilmiş olup; özellikle soya fasulyesi, mısır, sorgum, fasulye, 

bahçe bitkileri, çok yıllık bitkiler vb. ürünlerde daha yüksek ürün 

stabilitesi ve verimliliğin olduğu yetiştiriciler tarafından ortaya 

çıkarılmıştır. Bahsedilen sistemden elde edilen sonuçlar, tarımda 

sürdürülebilirlik açısından önemli kanıt oluşturmaktadır (Calegari, 

2020). Ortas ve Yucel (2020), yarı kurak Akdeniz iklimi altında örtü 

bitkilerinin başarıyla yetiştirilebileceğini, ayrıca, sürdürülebilir tarımsal 

yönetim uygulamalarını desteklemek için özellikle başta azot olmak 

üzere daha fazla karbon tutma, biyokütle malçlama ve besin 

elementlerin geri dönüşümü için baklagil ve baklagil dışı örtü bitkileri 

karışımının, Türkiye'deki mevcut ürün rotasyon sistemlerine dâhil 

edilebileceğini bildirmişlerdir. 

Örtü bitkisi olarak turp gibi bitkilerin kullanılması ile toprak sıkışması 

biyolojik yolla kırılarak suyun geçişi artırılarak toprakta daha fazla su 

tutulması sağlanabilmektedir. Ayrıca, sıfır toprak işleme ile toprak 

yüzeyini malç gibi kaplayan bitkiler  (örneğin arı otu, tritikale, çavdar 

ve gibi) toprak sıcaklığını dengelemekte ve ET azaltmakta ve bitkiler 
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için gerekli olan toprak nemini daha fazla muhafaza etmektedirler. Bu 

amaçla kullanılacak karışımdaki örtü bitkilerinin farklı türlerden olup, 

bitki yapısı (kök derinliği, boyu, büyüme şekli) besin içeriği, yabancı 

otlarla rekabet etme özellikleri ve toprak yüzeyini kaplama oranları 

bakımından faklı özelliklere sahip tür ve çeşitler olabilmektedir.  

 

  

Ana ürün için erken dönemdeki nem stresi ve hem de diğer sorunlardan 

kaçınmak için örtü bitkilerinin, ekimden en az iki hafta önce canlılıkları 

sonlandırılmalı (bitkiler öldürülmeli) ve anızları toprak yüzeyinde 

kalacak şekilde bırakılmalıdır. Toprağın sürülmemesi (işlenmemesi) 

için iyi bir bitki örtüsü kalıntısı şart olmaktadır. Örtü bitkilerinin yer 

almadığı bir sistemde, işlemesiz toprak yönetimi uygun olmamaktadır. 

Örtü bitkilerinin, sıfır toprak işleme yönetiminin bir parçasına mutlaka 

entegre edilmesi önemli olmaktadır. Aksi takdirde düşük bitki kalıntısı, 

toprağın yapısını istenilen düzeyde iyileştirmemektedir.  
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Örtü bitkilerinin potansiyel faydaları: 

İşlemesiz toprak yönetiminde örtü bitkilerinin kullanımının, aşağıda 

maddelenerek ifade edilen birçok potansiyel faydası olduğu 

görülmektedir. 
 

- Toprağa azot kazandırmakta, 

- Topraktaki faydalı olan mikoriza gibi mikroorganizmaların 

etkinliğini artırmakta, 

- Toprağa organik madde artışı sağlamakta, 

- Toprakta daha fazla karbon biriktirmekte,  

- Toprak altı sıkışmasını hafifletmekte (biyolojik yolla), 

- Faydalı böcekleri çekmekte, 

- Besin kayıplarını azaltmakta, 

- Suyun geçirgenliğini artırmakta, 

- Toprak erozyonu azaltmakta, 

- Nematod, yabancı ot ve hastalıkları baskılamakta, 

- Ekosistemlerin işlevselliğini artmaktadır. 
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Şekil 2. Örtü Bitkilerinin Potansiyel Faydalarının Şematik Olarak 

Gösterilmesi 

 

Ayrıca örtü bitkilerinin bir biri ile ekosistemlerin işlevlerine yaptıkları 

katkılar da Şekil 2’ de, şematik olarak gösterilmektedir (Gülcan ve ark., 

2002; Magdoff ve Van Es, 2009; SARE, 2012). 

Ekim nöbetinin önemi ve ekosistem servislerine katkıları 

Ülkemiz tarımı, yoğun olarak monokültür olarak yapılan tarımsal 

üretim sistemine dayanmaktadır. Monokültür tarımın yapılması 

nedeniyle toprak organik madde (TOM) oranı azalmakta, toprağın 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin olumsuz yönde etkilendiği 

ve bunun sonucunda da toprak kalitesinin bozulduğu görülmektedir. 

Örtü 
Bitkileri
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Bundan dolayı birim alanda yeterli verim alınabilmesi içinde yoğun 

kimyasal gübre ve ilaç kullanılmaktadır. Bu yoğun kimyasal girdilerin, 

üretim maliyetlerini artırması, üretilen gıdalarda kimyasal kalıntılara 

neden olmasının yanı sıra, fazla kimyasalların çevreye ve doğal yaşama 

olumsuz etkide bulunarak biyolojik çeşitliliğin azalmasına da olumsuz 

etkide bulunmaktadır. Monokültür tarımın, olumsuz etkilerini azaltmak 

için, aynı alanda farklı bitkilerin ardı ardına ekilmesi olarak adlandırılan 

ekim nöbeti sitemlerinin işlevsel hale getirilmesi önemlidir. Örtü 

bitkileri türleriyle ilgili olarak Lal (2004), ekim nöbeti sisteminin 

azaltılmış toprak işleme sistem ile ilişkisinin TOM miktarını 

artırabileceğini ve karbon kaybını azaltabileceğini bildirmektedir. 

Toprak örtüsünü teşvik etmek için örtü bitkileri ve ekim nöbetinin 

yeterli kullanımı, dünyanın her yerindeki farklı tarımsal ekosistemlerde 

toprağın korunması ve toprak verimliliğinin geri kazanılması için 

stratejik ve etkili önlemler olduğu bildirilmektedir (Lal, 1975; Sanches 

ve ark., 1989). 
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Akdeniz iklimi etkisinin görüldüğü bölgelerde özellikle Çukurova 

bölgesinde mevcut tarımsal faaliyetler ve örtü bitkilerinin de yer aldığı 

ekim nöbeti sistemleri aşağıda şekilsel olarak açıklanmaktadır. 

Şekil 3. Geleneksel Ekim Sistemi (Çukurova Örneği) 

Bölgesel olarak ekilen ve örtü bitkisi olarak kullanılacak türler: 

1) Baklagiller, tek yıllık üçgül, bakla, bezelye ve fiğ, 

2) Buğdaygiller triticale/buğday, İtalyan çimi, çavdar, tritikale  

3) Diğer Familyadan bitki türleri (arı otu, aspir, kolza ve 

şalgam/turp), 

Yemlik soya/börülce ve sorgum ya da silajlık mısırdan yem, nerji 

hammaddesi veya otlatma amaçlı olarak da yararlanılabilir. 

Pamuk 
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Şekil 5. Örtü Bitkisi Amaçlı Kullanılan Bazı Bitki Türleri 

Örtü bitkilerini öldürme metotları 

Örtü bitkilerinin, ekimden önce canlılıkları sonlandırılmalıdır (bitkiler 

öldürülmelidir). Örtü bitkilerinin hasadı, anızları toprakta yüzeyinde 

kalacak şekilde, ekimden en az 2-3 hafta önce yapılmalıdır. 

Silindirle örtü bitkilerini öldürmek: Örtü bitkileri, mekanik bir 

merdane kullanılarak öldürülebilir (genellikle silindir kıvırıcı olarak 

adlandırılır). Silindir, gövdeleri kırarak (kıvırarak) örtü bitkisini 
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öldürür. Bitkideki fazla suyun alınıp, bitkilerin hızlıca kuruması için 

zaman zaman bitki sapları sıkılarak fazla su alınmakta ve böylece örtü 

bitkisinin hızlıca kuruması sağlanarak kendinden sonra ekimi yapılacak 

ürün içinde zaman kazandırmış olacaktır. 

Kimyasal yollarla örtü bitkilerini öldürmek: Seçici olmayan bir herbisit 

ile örtü bitkilerini öldürmek, koruma amaçlı toprak işleme yetiştiricileri 

tarafından kullanılan standart yöntemdir. Onlar, bu seçeneği tercih 

ediyorlar çünkü örtü bitkilerin kullanıldığı çok geniş arazilerde 

bitkilerin hızlı bir şekilde kuruması sağlanmakta ve ayrıca da daha 

ekonomik olabilmektedir. Herbisitler, örtü bitkisini sonlandırmak için 

herhangi bir zamanda veya büyüme aşamasında uygulanabilir. Örtü 

bitkileri, ana ürünün ekiminde yaklaşık 2 hafta önce düşük düzeyde 

total herbisit (Round-up) uygulanarak bitkilerin kuruması 

sağlanmaktadır. Eğer organik tarım gibi uygulamalarda kullanılacaksa 

total herbisitlerin yerine  %5’lik sirke uygulanarak da bitkilerin 

öldürülüp kuruması sağlanmaktadır (Islam, 2015). 

                Şekil 6. Örtü Bitkilerin Öldürülme Şekilleri (Islam, 2015) 
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Şekil 7. Örtü Bitkilerin Kullanıldığı Sistemlerde Direk Ekim (Yucel ve ark., 2014, 

Islam, 2015) 

Toprak işleme sistemleri 
Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de tarımsal faaliyetler içerisinde 

bulunan üreticilerin büyük bir çoğunluğu, birim alandaki verim 

artışlarının yoğun toprak işleme ile artırılacağına inanmaktadır. Oysa 

son yıllarda birçok ülkede yapılan çalışmalarda, yoğun toprak 

işlemenin verimi istenilen düzeyde artırmadığı ve hatta verim artışları 

sağlamadığı gibi, uzun vadede toprağa ve çevreye daha fazla zarar 

verdiği görülmektedir.  

Ülkemizde de toprak işlemenin, artık eski alışkanlıklarla yapılmayıp, 

sürdürülebilir ekosistemler içerinde değerlendirilmesi önemli hale 
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gelmektedir. Bu sistemlerin başında da azaltılmış/koruyucu toprak 

işleme sistemlerinde örtü bitkilerin kullanılması önemli konuma gelmiş 

bulunmaktadır. Ülkemizde hala yoğun bir şekilde (pullukla) toprak 

işlenmektedir. 

Toprak işlemenin amacı, toprak verimliliğini korumak, erozyonu 

azaltmak, toprak sıkışıklığını önlemek, topraktaki flora ve faunanın 

çeşitliliğini korumaktır (Önal, 1995; Aykas ve Önal, 1999). Tarım 

alanlarının ve ürünlerinin spesifik özellikleri, farklı tarım sistemlerinin 

ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu sistemler üç ana grupta 

toplanmaktadır. 

1. Geleneksel toprak işleme (Conventional tillage) 

2. Koruyucu toprak işleme (Conservation tillage) 

3. Toprak işlemesiz tarım (Sıfır toprak işleme, No-tillage, Zero 

tillage) 

Doğrudan ekim makinalarında ekim makinasının çizi açıcısı dar uç 

demirleri (narrow opener) kullanılıyorsa bu makinalar No-till olarak 

adlandırılmaktadır. Eğer doğrudan ekim makinasının çizi açıcıları 

diskli ise (disc opener) zero till olarak tanımlamıştır (Ashworth ve ark., 

2010). Geleneksel toprak işleme ile karşılaştırıldığında koruyucu toprak 

işleme, rüzgâr ve su erozyonu ile toprak kaybını önleyen, toprak nemini 

korumayı amaçlayan bir işleme tekniğidir. Koruyucu toprak işlemede 

erozyon kontrolü açısından bitki artıklarından yararlanılabildiği gibi, 

kaba kesekli bir toprak işlemede toprak muhafazası için başvurulan 

yöntemlerden biridir. Bu nedenle koruyucu toprak işleme, azaltılmış 
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toprak işleme ve toprak işlemesiz tarımı da kapsamaktadır. Ancak 

azaltılmış toprak işleme ile doğrudan ekim yöntemi (toprak işlemsiz 

tarım) birbirine karıştırılmamalıdır. Toprak işlemesiz tarımda şüphesiz 

toprak korumaya yöneliktir. Toprak işleme üçgeninde açıklandığı gibi 

koruyucu toprak işleme, hem toprak işlemesiz tarımı hem de azaltılmış 

toprak işlemeyi kapsamaktadır. Eğer azaltılmış toprak işleme; bitki 

artıkları yakılmadan toprak yüzeyine bırakılacak şekilde uygulanıyorsa, 

oda koruyucu toprak işleme kapsamında sayılabilir. Geleneksel toprak 

işleme ile azaltılmış toprak işleme ve doğrudan ekim yöntemlerindeki 

alet kullanımını, Şekil 8’de görülmektedir (Zeren, 1990). 

Şekil 8. Toprak İşleme Sistemleri Üçgeni (Zeren, 1990) 
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Geleneksel toprak işleme 

Geleneksel toprak işlemede toprağın derin işlemesi ve toprağın üst 

yüzeyi işleme derinliğinde kabartılmaktadır. Geleneksel yöntem de 

toprağın pullukla devrilmesi esasına dayanmaktadır. Geleneksel toprak 

işleme, özellikle ülkemizde yoğun ve aşırı toprak işlemeyi beraberinde 

getirmekte, toprak sıkışmasını ve erozyonu teşvik etmektedir.  

Geleneksel toprak işleme birinci ve ikinci sınıf toprak işleme 

aletlerinden yararlanılarak tarlanın ekim için hazırlanması şeklinde 

tanımlanabilir. Tipik bir geleneksel toprak işleme tarımı aşağıdaki 

işlemlerin tamamını içerir (Zeren, 1990): 

• Kulaklı pullukla işleme, 

• Diskli tırmık çekme (1 veya 2 kez) 

• Tırmıkla veya kültivatörle işleme (1 veya 2 kez), 

• Ekim ve gübreleme, 

• Kültivatör veya döner çapa ile çapalama (1 veya 2 kez) ve 

• Herbisit uygulamalarını kapsamaktadır. 
 

Trakya Bölgesinde buğday hasadından sonra ayçiçeği ekiminde 

kullanılan geleneksel yöntemde pullukla sürüm, ilkbaharda kültivatör, 

tırmık ile sürümden sonra pnömatik ekim makinası ile ekim yapılması 

örnek verilebilir. 

Koruyucu toprak işleme sistemleri 

Koruyucu toprak işleme (conservation tillage) sisteminde toprağı 

devirerek işleyen pulluk ve benzeri aletler kullanılmaz. Toprak 

sıkışıklığının sorun olduğu yerlerde toprağı belli bir derinlikte yırtarak 
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işleyen çizel vb. aletler kullanılır. Bu sistemde, ön bitkiler veya ürün 

kalıntıları tarlanın yüzeyinde bırakılmaktadır. Koruyucu toprak işleme 

ve erozyon kontrolünde doğrudan tarımın olumlu etkileri gösterilmiştir. 

Genel olarak amaç, koruyucu bir toprak işleme sisteminde tarla 

yüzeyini en az % 30 bitki kalıntısı ile kaplamaktır (Köller, 2003).  

Koruyucu toprak işleme; yabancı ot kontrolü ve tohum yatağı hazırlığı 

için yapılan ve geleneksel toprak işlemeye göre tarlada geçiş sayısını 

önemli ölçüde azaltan bir sistemdir. Sistem prensip olarak toprağı 

devirmeden toprak işleme uygulamasını içerir. Koruyucu toprak 

işlemede tohum yatağı hazırlama ve ekim işlemleri, ayrı ayrı veya 

koruyucu toprak yetiştiriciliğinde geleneksel toprak işleme ile birlikte 

gerçekleştirilebilir. Amaç, koruyucu toprak işleme sisteminin iki temel 

fikrini gerçekleştirmektir. 

• Ön bitki veya ikinci ürün artıklarının tarla yüzeyine veya yüzeye 

yakın katmanlara yerleştirilmesi, 

• Toprak işleme yoğunluğunun azaltılması (Önal, 1995; Aykas ve 

ark., 2013). 

Koruyucu toprak işleme işçilik, enerji tüketimi ve zamanlılık açısından 

önemli ölçüde tasarruf sağlar. Bu yöntemin geleneksel toprak işlemeye 

oranla birçok avantajı vardır. Koruyucu toprak işleme sisteminde 

kullanılan makine ve ekipmanların toplam güç gereksinimleri, yakıt 

tüketimleri, çalışma saatleri, yatırım maliyetleri önemli ölçüde 

azalmaktadır. Bu sistemin uygulandığı topraklarda agregat stabilitesi ve 

organik madde içeriği daha yüksektir. Dolayısıyla erozyon riski daha 
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azdır. Yapılan araştırmalarda farklı toprak işleme sistemleri arasında 

N2O (Azot oksit) emisyon oranı önemli bir farklılık göstermemekle 

beraber, koruyucu toprak işleme sisteminde azot ve herbisit yıkanması 

daha az bulunmuştur. Toprak strüktürü, koruyucu toprak işleme 

sisteminde özellikle doğrudan ekimde daha homojen yapıdadır. 

Koruyucu toprak işleme sisteminde toprak farklı şekillerde 

işlenmektedir. Bunlardan önemli olan bazı işleme şekilleri şunlardır; 

• Azaltılmış toprak işleme (Minimum tillage) 

• Şerit halinde toprak işleme (Strip tillage) 

• Ekim sırasında toprak işleme (Plant-tillage) 

• Malçlı toprak işleme (Mulch tillage) 

• Doğrudan ekim (No-tillage) 

Azaltılmış (minimum) toprak işleme 

Bu toprak işleme yöntemi, azaltılmış toprak işleme (reduced tillage) 

veya minimum toprak işleme (minimum tillage) veya sınırlı toprak 

işleme (limited tillage) olarak ta anılmaktadır. Azaltılmış toprak işleme 

alışılagelmiş toprak işleme yöntemlerine göre bazı işlemlerinin 

uygulanmadığı bir yöntemdir. Eğer anız artıkları toprak yüzeyinde 

kalacak şekilde bir işleme yapılıyorsa toprak koruyucu toprak işleme 

şekillerinden biri olarak ta varsayılabilir. 

Azaltılmış toprak işleme, koruyucu toprak işlemenin alt kategorisinde 

mevcuttur. Bu sistemde genellikle birincil toprak işlemede çizel veya 

diskli aletler, ikincil toprak işleme ve tohum yatağı hazırlanmasında 
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diskli aletler veya kültivatör kullanılmaktadır. Geleneksel toprak işleme 

ile karşılaştırıldığında, çok fazla enerji tasarrufu sağlayabilir.  

Normal olarak pullukla sürme azaltılmış ve pulluksuz toprak işleme 

kavramı içinde yer almaktadır. Pulluktan başka diğer toprak işleme 

aletlerinin kullanılmasıyla tohum yatağının hazırlanmasında alet 

kullanımının azaltılmasını kapsar. Birinci ürün arpa, buğday veya ikinci 

ürün tarımında aşağıdaki bazı azaltılmış toprak işleme programları 

uygun olabilir: 

• Diskaro veya tarla kültivatör + ekim 

• Rotatiller + ekim 

• döner çapa + ekim 

• Ağır çizer veya tarla kültivatörü + ekim 

• Diskaro + ekim 

Yukarıda sıralanan programlardan rotatiller + ekim ve döner çapa 

+ekim programları hariç, diğer üç program ikinci ürün soya ve mısır 

üretiminde halen Çukurova da uygulama olanağı bulmuştur. Pulluktan 

sonra kışlık buğday ve arpa ekiminde de pulluk kullanılmamak ta, 

kültivatör ve diskaro + ekim oluşan bir azaltılmış toprak işlemeli üretim 

programı uygulanmaktadır. Bu üretim programlarında pulluk hemen, 

hemen devreden tamamen çıkmıştır. 

Trakya bölgesinde ayçiçeği hasadından sonra çekilir tip sap parçalama 

aleti ya da diskaro ile sapların parçalanması ardından kültivatör, tırmık 

kullanımından sonra ekim de azaltılmış toprak işleme yöntemi olarak 

uygunla bir yöntemdir. Trakya Bölgesinde ayçiçeği hasadından sonra 
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uygulanan azaltılmış toprak işleme sistemindeki aletlerin görünümü 

aşağıda verilmiştir. 

Şerit halinde toprak işleme (Strip tillage): 

Ekim ve ekime hazırlanmadan önce tarla yüzeyinin 1/3'ü işlenebilir. 

Koruyucu bir toprak tarım uygulamasıdır. Bu uygulamada, toprak 

işleme genellikle ekimle birlikte yapılır. Sıranın ekileceği alana ek 

olarak, 5 ila 30 cm genişliğinde toprak işleme alanı kullanılır ve geri 

kalanı anızla kaplı halde bırakılır (Godwin, 1990). Bu uygulamaya ek 

olarak, toprak diski tarım aletleri ve ekipmanları da sadece sırtlar yapan 

şeritler üzerinde sırt işleme için kullanılır. 

Ekim sırasında toprak işleme (Plant-tillage): 

Toprak frezesi, rototiller veya PTO tahrikli tırmıklar diye adlandırılan 

bu makinalar kuyruk mili tırmıkları ve titreşimli dipkazanlar ile 

hareketini kuyruk milinden alarak çalışan toprak işleme makineleridir. 

Bu uygulama ile toprak parçalanır, uflanır, devrilir ve ekilir. Toprak 

ekimi tüm alanda gerçekleştirilebilir ya da şerit ekimine benzer olabilir. 

Malçlı toprak işleme 

Malç toprak işlemenin ana prensibi toprak yüzeyini bitki kalıntıları 

veya bitkilerle kaplı tutarak kaymak tabakası oluşmasını engellemek, 

filiz çıkış problemleri ve erozyonu en aza indirmektir. Bu sayede çizel, 

kültivatör, diskaro gibi aletler kullanılır. Tohumun malçlı tohum 

yatağına ekiminde başarıya, ekim makinasının performansının yanında, 

ekimden sonra tohum yatağı etrafında oluşan fiziksel ve kimyasal 

etkiler değişim göstermektedir. Malçlı toprak işlemenin ardından ekim 
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ve doğrudan ekimde tohumun ekileceği bölgenin samandan 

ayrıştırılması gerekmektedir. Bu nedenle dalgalı yüzeyler için özel çizi 

açıcılar ile donatılmış uygun bir ekme makinesinin kullanılması esastır. 

Doğrudan ekim 

Doğrudan ekimde ana ürün hasadından sonra, ekim öncesi hiçbir toprak 

işleme aleti kullanılmaz. Doğrudan ekim makinelerinde, anızda 

çalışabilen yaylı gömücü ayakların açtığı çizilere tohumlar bırakılarak, 

üzerleri bitki kalıntıları ve toprak ile örtülür ve özel baskı ekipmanları 

ile bastırılır (Şekil 9). Doğrudan ekimin yönteminin başarısı iklim ve 

toprak koşullarına, ekim makinesinin çalışma kapasitesine ve yabancı 

ot mücadelesi ile bağlantılıdır. Ot mücadelesi genel olarak kimyasal 

yöntem uygulanarak yapılır. Doğrudan ekim yapılan tarlalarda çok 

fazla miktarda yabancı ot problemleri varsa, ekimden önce toprak ekimi 

4-5 yılda bir azaltılabilir. Ancak, araştırmacılar uzun yıllar doğrudan 

tarım yöntemleri kullandıklarında, yabancı ot popülasyonunun azaldığı 

tespit edilmiştir (Aykas ve ark., 2010). 

Doğrudan ekim yöntemi uygulanarak ekilen çapa bitkilerinin gelişim 

dönemlerinde ikinci gübrenin verilmesi ile sulama için karıkların aktif 

hale getirilmesi ve boğaz doldurmak sureti ile ikincil toprak işleme 

araçlarının kullanılabileceği saptanmıştır. Böylece yabancı ot kontrolü 

de bir nebze olsun engellendiğini söyleyebiliriz. 
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Şekil 9. Doğrudan Ekim Makineleri (Anonim, 2021 a, b) 

Doğrudan toprak işleme, örneğin toprak işleme veya sıfır toprak 

işlemede toprak yapısını iyileştirebilir ve toprak nemini koruyabilir. 

Doğrudan ekili alanlarda, sonbahar toprağı ekimine belirli bir ölçüde 

izin verilebilir. Anız kalıntısının tarlada ayrıştırılmasından sonra, 

toprak sonbaharda toprağı ezmeyen aletlerle yetiştirilebilir. Bu 

durumda, anızın en az % 50'si toprak yüzeyinde kalmalıdır. Toprağın 

korunması açısından, toprağın yüzeyindeki bitki artıkları çok 

önemlidir. Tarla yüzeyindeki bırakılan bitki kalıntıları ve toprak kaybı 

ilişkisi, Çizelge 1’de verilmiştir (Korucu ve ark., 1998). 

Çizelge 1. Tarla Yüzeyinde Bulunan Bitki Artığı-Toprak Kaybı İlişkisi 

 

Bitki 
Artığı (Ton/ha) 

Yüzey Akışı 
(%) 

İnfiltrasyon 
(%) 

Toprak 
Kaybı (Ton/ha) 

0,00 45,00 54 13,00 

0,63 40,00 60 7,50 

1,25 25,00 74 2,50 

2,50 0,50 99 0,75 

5,00 0,10 99 0,00 

10,00 0,00 100 0,00 
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Yapılan araştırma ve denemeler sonucunda yüzeyde çok az miktarda 

bitki kalıntısının bulunmasının bile erozyonu büyük oranda önlediğini 

gözlenmiştir. Yüzeyde bulunan yaklaşık 500 kg/ha’lık bitki örtüsü 

yüzey akışını % 0.1 düzeyine indirirken, su alma kapasitesini % 99 

düzeyine çıkardığı belirlenmiştir. Yaklaşık 4 da (1Acre) alanda 25.4 

mm yağmur yağışı ile bu alana hesaplanan kinetik enerji 275,600 kpm 

dir. Yüzeyde bitki kalıntısı bulunmayan tarlalarda bu enerji toprak 

zerrelerinin kopmasına, parçalanmasına dolayısıyla su ve rüzgâr 

erozyonuna hassas hale yani serbest hale gelmesine neden olur. 

Yüzeyde bulunan bitki kalıntıları bu enerjiyi hapis ederek toprağın zarar 

görmemesini sağlar (Önal, 1995). 

Koruyucu toprak işleme ve doğrudan ekimde toprağın üst bölgelerinde 

organik madde miktarı arttığı görülmüştür. Organik madde 

miktarındaki artış toprağın agregat stabilitesini ve dayanımını 

artırmakta erozyon riskini azalttığı belirlenmiştir. Topraktaki organik 

madde ile birlikte çözülebilir fosfor miktarında da doğrudan ekim 

sayesinde artış olduğu gözlenmiştir. Doğrudan ekim yöntemi ile tohum 

yerleştirme düzenlerinin ekilen toplam alanın  % 25-35’ten daha fazla 

olmaması istenir. Bu oranın %25 in altına indirilmeye çalışılmaktadır 

(Aykas ve ark., 2013). 

Böylelikle; 

• Topraktaki nem kaybı en aza indirilir, 

• Bu bölgedeki yabancı ot tohumlarının daha az çimlenmesi 

sağlanmış olur, 

• Daha az yakıt tüketimi gerçekleşir, 
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• Su ve rüzgâr erozyonu minimize edilir. 

Tohumun çimlenmesi ve çimlenen filizin gelişmesi için optimum mikro 

çevreyi yaratmak ve korumaktır. Toprak işlemesiz tarımda bu iki temel 

konu ihmal edilmiş değildir ancak değişik bir çözüm yolu 

uygulanmaktadır. Bu sistemde; 

• Herbisit kullanımı mekanik ot mücadelesinde aletlerin yerini 

almaktadır, 

• Tohumun çimlenmesi ve filizin geliştirilmesi ise, toprağa sürekli 

karışarak onu humusça zenginleştiren strüktürünü iyileştiren su 

ve besin tutma kapasitesini artıran, malç görevi yapan, rüzgâr ve 

su erozyonunu önleyen organik artıklarla sağlanmaktadır. Ayrıca 

toprak işlemesiz tarımda tarla üzerindeki araç trafiği de 

minimuma indirildiğinden toprak sıkışıklığı azalmaktadır. 

Azaltılmış toprak yönetim sisteminde örtü bitkilerinin kullanımı 

Arazi trafiğini kontrol etmekte ve sıkışmanın önlenmesini 

azaltmaktadır. Toprak sıkışması biyolojik bir problemdir. Toprak 

işleme ile toprak yüzeyinde ve toprak altındaki sıkışmış sert tabakayı, 

fiziksel olarak geçici olarak kırılabilmekte, fakat bu sürekli bir çözüm 

olmamaktadır. Örtü bitkileri, aşırı işleme sonucu sıkışmış toprağın 

yapısı iyileştirmek ve sıkışmış toprak yapısını hafifletmektedir. İyi bir 

toprak yapısından, toprakta bitki ve mantarlar tarafından üretilen 

polisakkaritlerin oluşturduğu glomalin istemektedir. Bitki kökleri, 

şeker ve mantarlar ise bir glomin formu olan glycoprotein 

sağlamaktadırlar. Glomalin, mikroagregate toprak partiküllerini 
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sarmalamakta ve toprak strüktürünü iyileştiren, toprağa su ve hava 

geçişini sağlayan ve toprakta geçişini sağlayan makroagragete 

oluşmasını sağlamaktadır.  Toprak işleme, glomalin oksitlenmesi ile 

makroagragete zarar vermektedir. İşlemesiz toprak sisteminde, örtü 

bitkileri tarla trafiğini ve toprak sıkışmasını kontrol etmekte ve diğer 

girdileri azaltmaktadır. Büyüme sırasında şişen derin kökler ile toprak 

sıkışmasının önüne geçilmektedir. 

Azaltılmış toprak işlemenin, yoğun toprak işlemeye göre 

karşılaştırılmayacak kadar avantajlara sahiptir. Bunlar ekonomik ve 

çevresel etkiler olarak aşağıdaki şekilde maddelenmiştir.  
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Örtü bitkilerinin toprak su yönetimindeki yeri ve önemi 

Örtü bitkileri, bol yağışlı ve sıcak iklimlere sahip alanlara daha iyi 

şekilde adapte olmaktadır. Azaltılmış veya toprak işlemesiz 

uygulamalar, rüzgâr ve su erozyonunu büyük ölçüde azaltmaktadır. 

Örtü bitkileri,  toprağın doğal bitki örtüsünden daha fazla biyokütle 

üretir ve bu nedenle, daha fazla su açığa çıkarır, daha fazla yağışın 

toprağa sızmasına izin verir ve potansiyel akış erozyonunu büyük 

ölçüde azaltmaktadır (Dabney, 1998).  

Örtü bitkilerinin azot fiksasyonundaki önemi 

Farklı familyalardan farklı tür ve çeşitlerin yer aldığı örtü bitkileri 

karışımlarında baklagiller (börülce, bezelye, üçgül, bakla v.b) önemli 

rol almaktadır. Örtü bitkileri, mevcut azotu topraktan verimli bir şekilde 

kullanmasını sağlamak için adapte edilmiş, tipik olarak hızlı büyüyen 

tek yıllık türlerdir (Ditsch ve Alley, 1991). Azot, örtü bitkilerinin 

biyokütlesinde tutulmakta, yeşil gübre olarak toprağa gömüldüğünde 

veya farklı bir şekilde ayrıştığında toprağa geri salınmaktadır. Örtü 

bitkileri olarak baklagiller, genellikle biyolojik N fiksasyonu yoluyla 

toprağın N verimliliğine katkıda bulunurlar (Barea ve ark., 2011). 

Mahama ve ark. (2016), bitki yetiştirme sistemlerine baklagillerin dâhil 

edilmesinin, kimyasal N gübrelemesinde önemli bir azalma ile N 

mevcudiyetini ve ürün verimini iyileştirme potansiyeline sahip 

olduğunu bildirmektedir. De Sousa ve ark. (2017), örtü bitkilerinin, 

bitkilerin toprak P ve K mevcudiyetini olumlu etkilediğini 

belirtmişlerdir.   
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Söz konusu bitkilerin kazık köklü olmalarının yanı sıra baklagil olması 

nedeniyle kendinden sonraki ürüne azot sağlamaktadır. Baklagiller 

havanın serbest azotunu toprağa bağlamakta ve toprağa 11-16 kg/da 

azot kazandırmaktadırlar. Her bir birim azotun toprakta tutunması, 

toprak yüzeyinden her bir birim azotun yıkanarak ırmaklara akmasını 

önlemektedir. C/N oranın 20’den düşük olması, organik madde hızla 

ayrışırken, C/N oranın 30’dan yüksek olması, azot ilavesi gerekmekte 

ve yavaş ayrışmaktadır (Hoorman ve ark., 2009). 

Mikroorganizmalar, genellikle azotu bitkilerden daha hızlı almakta, 

eğer ortamda azot sınırlı ise bitkiler azot noksanlığı yaşayabilir. C/N 

oranı 10-12 arasında ise, bitki kökleri için yeterli azot mevcut 

olmaktadır. Yüksek N içeriğine ve düşük C/N'ye sahip bitki artıkları, 

daha düşük saman çözünürlüğü nedeniyle, mikroorganizmalar 

tarafından daha kolay ayrıştırılır (Zhou ve ark., 2016).  C/N oranı ile 

toprak özellikleri arasında olumlu ilişkilerin olduğunu ve C/N 

oranlarının toprak kalitesinin bir göstergesi olarak kullanılabileceğini 

göstermektedir (Qader ve ark., 2017). Karbon/azot oranındaki 

azalmalar, topraklarda bozulmanın bir ölçüsü olarak 

değerlendirilmektedir. Aynı araştırıcılar, bitkilerce alınabilir makro ve 

mikro besin elementlerinin C/N oranı ile değişimi incelemiş olup; P, 

Mg, Na ve Mn yarayışlılığının en yüksek C/N oranı grubunda artış 

gösterdiğini bildirilmektedirler. Leeper ve Uren (1993), C/N oranındaki 

artış ile toprakların pH ve katyon değişim kapasitesinin (KDK) arttığını 

bildirmektedirler. 
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 Bazı bilim insanları, esas olarak örtü bitkilerinin kullanımıyla elde 

edilen yaygın biyolojik azot fiksasyonun, gelecekteki gıda üretim 

seviyelerini koruma veya artırma çabasında endüstriyel azot 

fiksasyonun tek alternatif olduğuna inanmaktadırlar (Bohlool ve ark., 

1992; Bloodworth ve Johnson, 1995). Çünkü diğer örtü bitkileri, 

özellikle buğdaygiller ve brassicalar (Turpgiller), toprakta fazladan 

bulunan azotu yıkanmadan önce kullanmaları bakımından daha 

iyidirler.  Baklagiller, ortak yaşama sahip azot bağlayıcı rhizobium 

bakterilerine ek olarak birçok toprak mikroorganizması üzerinde de 

önemli etkilere sahip olabilmektedirler. Arbusküler mikoriza (AM) 

mantarlarının bolluğu, N2 fiksasyonunun yüksek fosfor maliyeti ve 

dolayısıyla çoğu baklagillerin nodülasyon bölgelerinde AM 

simbiyotlarına olan ihtiyaç nedeniyle baklagillerin dahil edilmesi ile 

artırılabilir (Scheublin ve ark., 2004). 

Örtü bitkilerinin karbon tutunmasındaki önemi 

Karbon, dünya ekosisteminin jeolojik oluşumunda, atmosferde ve 

okyanuslarda bulunmaktadır (Lal, 2005). Dünya ekosisteminde toprak, 

bitki örtüsündeki karbon depolamasının dört katı ve atmosferik 

karbonun 3.3 katını temsil eden başlıca karbon deposudur (2,500 Pg C) 

(Lal, 2008). Toprakta karbon tutma kapasitesi, toprak işleme ile 

ilişkilidir  (Sá ve Lal, 2009; Boddey ve ark., 2010). Tarım, atmosferdeki 

CO2 konsantrasyonundaki artıştan sorumlu ana sektörlerden biri 

olmasına rağmen, bu etki uygun örtü bitkileri ve toprak yönetimi 

kullanılarak önemli ölçüde azaltılabilir (Delgado ve ark., 2011). 

Azaltılmış toprak işleme uygulamaları, anız artığı miktarını artırarak ve 
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ayrışma oranını yavaşlatarak CO2 emisyonlarının (ECO2) azaltılmasına 

yardımcı olmakta ve bu da toprak organik madde (TOM) birikimine 

katkı sağlayarak ürün verimini artırmaktadır (Delgado ve ark., 2007; 

Stewart ve ark., 2009). 

Örtü bitkileri, bir biyolojik primerler gibi temel besinleri sağlayarak 

toprak sağlığını ve mahsul verimini etkiler, kararsız (değişken) ve 

çeşitli organik C bileşikleri sağlayarak, biyolojik çeşitliliği ve 

verimliliği artırarak fiziksel dengeyi iyileştirmektedir (Mbuthia ve ark., 

2015). Ayrıca örtü bitkisi, toprak kalitesini; mikrobiyal çeşitliliği 

destekleyerek, organik madde sağlayarak ve bitki büyümesi için 

organik olarak bağlı besinleri geri dönüştürerek önemli ölçüde etkiler. 

Örtü bitkileri, atmosferik CO2'yi sabitler ve daha sonra biyolojik 

metabolizma ve kimyasal polimerler yoluyla TOM dönüştürmektedir 

(Piccoli ve ark., 2016). Wagger ve ark. (1998), örtü bitkileri, tarımsal 

sistemlerde karbon ve nitrojen dinamiklerini belirlemek için en önemli 

bir seçim olduğunu bildirmektedirler.  

Doğrudan ekim (No till) sisteminde yoğun toprak işlemeye göre daha 

az CO2 salınmaktadır. Bunun avantajı; daha az yakıt kullanımı, toprak 

kalitesinin ve strüktürünün iyileşmesi, daha iyi drenaj ki bu daha erken 

ekime neden olmaktadır.  

Crotalaria juncea (Sunn hemp), bitki yetiştirme sistemlerinde 

sürdürülebilirliği artırmasının yanı sıra, ilkbahar ve kışlık ekim nöbeti 

sisteminde kullanılması, toprak CO2 emisyonlarını (ECO2) azaltmak 

için uygun bir seçenek olabilir. Yapılan çalışmalar sonucunda ekim 

nöbetinde yer verilen Crotalaria juncea, ECO2'yi azaltmak ve soya 
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fasulyesi verimini artırmak için kullanılabilir  (Rigon ve ark., 2016). 

Crotalaria juncea, önemli bir bitkisel protein kaynağı ve yem kalitesi 

etkileyici özelliğe sahip olan bir baklagil bitkisidir. Bunun yanı sıra; 

karışık veya alternatif ekimleri ile fikse edilen azotun buğdaygiller veya 

diğer familya bitkileri tarafından kullanılması önemli avantaj sağladığı 

bildirilmektedir (Topçu ve Özkan, 2019).  Ortas ve Yucel (2020),  Örtü 

bitkisi üretimi sürdürülebilir tarımın bileşenlerinden biri olmakla 

birlikte, örtü bitkilerinin önemi toprak organizmalarının besin döngüleri 

ve bitki beslenmesindeki rolünü daha iyi aydınlatabilir.  Aynı 

araştırıcılar, mikorizal aşılamanın, steril olmayan topraklarda örtü 

bitkilerinin büyümesini ve sterilize topraklarda biyokütle üretimini 

önemli ölçüde etkilediğini, genellikle steril ve mikorizal koşullarda 

bitkinin daha iyi büyüdüğünü ve yüksek toplam C tutunumu 

oluşturduğunu bildirmektedirler. Aynı araştırmada, mikorizal 

aşılamalarla tek veya karışık standartlarda oluşturulan örtü bitkilerinin, 

mahsul üretimi için toprak organik maddesine ve besin geri 

dönüşümüne katkıda bulunacak önemli ölçüde biyokütle sağlayacağı 

bildirilmiştir. Arada ekilen ve örtülü ekili alanlardaki yerli AM mantar 

popülasyonları, özellikle fosfor girdileri olmak üzere kimyasal 

gübreleme ihtiyacını azalttığı bildirilmiştir  (Elbon ve Whalen, 2015).  

Örtü bitkilerin toprak erozyonundaki yeri ve önemi 

Bilindiği gibi örtü bitkileri tarlanın boş olarak değerlendirmediği 

dönemde toprak yüzeyinde bir örtü oluşturarak ve aynı zamanda malç 

görevi de yaparak toprak yüzeyini korumaktadır. Böyle olunca özellikle 

şiddetli yağmurların olması durumunda yağmur şiddetini azaltmakta ve 
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toprağın özellikle verimli olduğu bilinen üst kısımlarının aşınma ve 

taşınmasını önleyerek toprak erozyonun önüne geçmektedir. Toprakta 

mevcut fosforun %50-75 organik ve çoğunluğu kil partükülleri ve 

organik madde tarafından tutunmaktadır. İşlemesiz toprakta 

yönetiminde, bitki artıklarının ayrışması sonucu yüzey sularıyla 

akabilecek çözünür fosfor (P) ortaya çıkmaktadır.  Örtü bitkilerin 

kullanılması ile bu çözünebilir P toprakta absorbe edilmekte ve toprak 

sitemine geri dönmektedir. Böylece bu sistemde P kayıplarının azaldığı 

ve sisteme geri döndüğü için daha az P gübrelemesine gereksinim 

duyulmaktadır. Toprak işleme ile P toprağa karışmakta ve toprakta 

tutunmakta, fakat toprak korunamadığı için yüzey akışı ile toprak 

erozyonu ve sediment kayıplarının artışı ile P kayıpları da artmaktadır. 

Toprak aşındığı zaman, besin içeriği zengin kısım ya da organik 

maddenin yoğunluğu toprak partüküllerinden daha az olduğu için daha 

çabuk aşınmakta ve toprak yüzeyinden yıkanmakta ve taşınmaktadır. 

Azaltılmış toprak işleme sistemlerinde örtü bitkilerin kullanımı, büyük 

oranda toprak erozyonunu ve fosfor kayıplarını azaltmaktadır. Toprak 

işlemesiz pamuk tarımında kışlık buğday, kırmızı üçgül ve tüylü fiğ gibi 

örtü bitkilerin, toprak erozyonunu korurken pamuk veriminde de 

artışlar sağladığı bildirilmektedir (Bloodworth ve Johnson, 1995). 

Örtü bitkileri kullanımı ile; 

- Toprak yağmurdan veya yüzey akışından korunmakta, 

- Geniş yaprakları bitkilerin kullanımı yağmur hızını kesmekte, 

- Yüzey toprağını tutmak için sağlam kök sistemine sahip tür ve 

çeşitleri içermekte, 
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- Sığ ve lifli kök yapısına sahip türlerden oluşmakta, 

- Toprağa suyun geçişinin artmasını sağlamakta ve yüzey akışını 

azaltmakta, 

- Malçlama etkisi nedeniyle toprak yüzeyinde buharlaşmayı (ET) 

azaltmakta, 

- Hızlı büyüyen örtü bitkileri toprak yüzeyini kapladıkları için 

toprağı su ve rüzgâr erozyonuna karşı korumakta, 

- Ayrıca, yağmurun çarpma etkisine karşı toprağı koruduğu, 
bilinmektedir. 

 

Örtü bitkilerinin toprak sıcaklığı ve nemine etkisi 

Toprak yüzeyinde örtü bitkilerinin sürekli canlı bir vejetasyon şeklinde 

bulunması toprak sıcaklığını değiştirmektedir. Örtü bitkisi, toprak 

yüzünde bırakmış oldukları kalıntı veya büyüyen yaprakların yapmış 

oldukları gölgeleme ile ışık dalgalarının frekansını ve toprak yüzey 

sıcaklığını değiştirmektedir. Örtü bitkisi kalıntıları, toprak sıcaklığı 

dengelenmekte ve bunun sonucunda da ürünün verimini de 

etkileyebilmektedir. Örtü bitkileri tabakası, toprağı gece soğuğunda 

korumakta ve soğuk düşüşleri (toprak sıcaklığı) daha yavaş olmaktadır. 

Aynı zamanda kurak bölgelerde günlük aşırı sıcaklara karşıda toprağı 

korumaktadır. Kış döneminde kullanılan örtü bitkileri, kış döneminde 

sıcaklığı daha makul hale getirmektedir. Uzun dönem azaltılmış toprak 

işlemenin yapıldığı ve örtü bitkilerinin yer aldığı sistemlerde toprağın 

soğuk olmadığı bilinmektedir. Ayrıca toprak yüzeyinde daha fazla 

organik kalıntıların birikmesi, toprak yüzeyindeki bitki yığınları gibi 

biyolojik aktif organik maddenin ayrışmasının yoğunlaşması toprak 
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sıcaklığını artırmaktadır.  Azaltılmış toprak işleme ve örtü bitkilerin 

kullanıldığı topraklar daha fazla suyu toprağa geçirmekte ve daha fazla 

hava toprağa girmekte ve daha hızlı ısınabilmektedir. Toprak yüzeyine 

organik maddenin ilavesi ve organik maddenin ayrışması ile toprak 

renginin açık sarıdan koyu kahve ve siyaha dönüşmektedir. Koyu 

kahverengi ve siyah organik kalıntılar daha fazla güneş ışığı ve sıcaklığı 

absorbe etmekte ve toprağı ısıtmaktadır. Öldürülen örtü bitkilerin, anız 

artıkları bırakmış oldukları kalıntılar suyun infiltrasyonunu artırmakta, 

evaporasyonu azaltmakta ve kuraklık sırasında daha az nem stresi 

yaşanmaktadır. 

Örtü bitkilerinin toprakta suyun tutunması ve kalitesine etkisi 

Örtü bitkileri, toprak erozyonunu azaltarak, genellikle tarladan akan 

suyun hem hızını ve hem de miktarını azaltmakta ve bu da normalde su 

yolları ve aşağı havzadaki ekosistemler için çevresel riskler 

oluşturmaktadır (Dabney ve ark., 2001). Örtü bitkisi biyokütlesi, 

yağmur damlaları ile toprak yüzeyi arasında fiziksel bir bariyer görevi 

görerek yağmur damlalarının toprak profilinden sürekli olarak aşağı 

akmasına izin vermektedir. Ayrıca, yukarıda belirtildiği gibi, örtü 

bitkisi kökünün büyümesi, toprak makrofauna habitatını geliştirmenin 

yanı sıra, yüzey akışı olarak tarladan süzülmek yerine suyun toprak 

profilinden süzülmesi için yollar sağlayan toprak gözeneklerinin 

oluşumuyla sonuçlanmaktadır. Artan su infiltrasyonuyla, toprak 

suyunun depolanması ve akiferlerin yeniden doldurulması potansiyelini 

iyileştirilebiliyorlar (Joyce ve ark., 2002). 
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Bitki büyürken, kökleri ile makro gözenek olarak adlandırılan kanal ve 

yarıklar açmaktadır. Bu makro gözenekler su ve havanın infiltrasyonu 

ve hareketini sağlamakta ve daha fazla su tutulmaktadır.  Bir 0.5 kg 

toprak organik maddesi 8-10 kg su tutmaktadır. İşlenmiş çıplak bir 

toprak 3.8-4.3 cm su tutarken, sürekli vejatasyonun olduğu toprak 10.5-

11.5 cm su tutmaktadır. Yaşayan bitkiler, bitki kökleri, organik madde 

ve topraktaki polisakkaritler (glomalin) toprağı stabil yapmakta ve 

işlenmiş toprağa göre daha fazla su tutmaktadır. Örtü bitkileri istenilen 

bitkilere göre daha çok vejatatif biyo kütle üreterek, daha fazla suyun 

sızması ve infiltrasyonu artırarak, yüzey akışını ve yüzey akış şiddetini 

azaltmaktadır. Eğer yüzey akış hızının şiddeti iki katına çıktığında, 

yüzey akışı ile taşınacak toprağın  ve besin elementlerin  taşıma 

kapasitesi 64 kat daha fazla olmaktadır (Walker ve ark., 2006).  

Ayrıca örtü bitkilerinin toprakta daha fazla su tutmasının yanı sıra, 

suyun kalitesine önemli katkılar sağlamaktadır.  

Örtü bitkileri kullanımı ile; 

- Erozyonun ve toprak aşınmanın yavaşlaması, sediment, besin 

elementleri ve tarımda kullanılan kimyasalların neden olduğu 

kirlenmeler azalmakta, 

- Topraktaki fazla azot, örtü bitkileri tarafında kullanılmakta ve 

taban suyuna karışması (akması) azalmakta, 

- Besin elementleri ve pestisitlerin taşınmayla kayıplarını %50, 

toprak erozyonun %90 azalmakta, toprak ve su kalitesi 

iyileşmektedir. 
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Örtü bitkilerin yabancı ot, hastalık ve zararlılara etkisi 

Yabancı ot yönetimi 

Kalın örtü bitkileri, örtü bitkisinin büyüme döneminde yabani otlarla 

iyi rekabet eder ve çoğu çimlenen yabancı ot tohumlarının yaşam 

döngülerini tamamlamasını ve çoğalmasını engellemektedir. Örtü 

bitkisi, büyümesi sona erdikten sonra yeşil gübre olarak toprağa dâhil 

edilmek yerine toprak yüzeyinde bırakılırsa neredeyse geçilmez bir 

tabaka oluşturabiliyor. Örtü bitki tabakası, yabani ot tohumlarına ışık 

geçirgenliğini büyük ölçüde azaltmakta, bu da çoğu durumda yabancı 

ot tohumunun çimlenme oranlarını azaltmaktadır (Teasdale, 1993). 

Dahası, yabancı ot tohumları filizlendiğinde bile, örtü bitkisi 

oluşturduğu malç tabakasını kırmak için gerekli yapısal kapasiteyi 

oluşturmadan önce büyümek için depolanan enerjileri genellikle 

tükenmektedir. Bu genellikle örtü bitkisinin daha yumuşak etkisi olarak 

adlandırılır (Kobayashi ve ark., 2003). Almeida ve Rodrigues (1985), 

kara yulaf, yağlı tohumlu kolza, tüylü fiğ gibi örtücü bitkilerinin, toprak 

işlemesiz uygulamalarla yabancı ot populasyonunu azaltmada ve 

dolayısıyla da ihtiyaç duyulan herbisit miktarını azaltmada etkili 

olabileceğini bildirmişlerdir. Aynı araştırıcılar, örtü bitkileri tarafından 

üretilen biyokütle miktarı ile yabani otların bastırılmasındaki etkinlik 

arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu da bildirilmektedir. Yabancı otlar 

üzerindeki bu etkiler, sadece ışık için rekabet yoluyla değil, aynı 

zamanda bitki sızıntılarının sağladığı allelopatik etkiler yoluyla da 

olabildiği saptanmıştır (Altieri ve ark., 1978). 
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Örtü bitkileri, azaltılmış toprak işleme sistemlerinde yabancı otları veya 

yabancı ot yönetimini birçok şekilde etkilemekte ve bunlar; 

-  Örtü bitkileri ışık, su ve besinler için yabani otlarla rekabet eder, 

-  Örtü bitkisi kalıntısı yabancı ot tohumunun çimlenmesini 

engellemekte ve bitki kalıntısının fazla olması daha etki 

olabilmekte, 

-  Buğdaygil örtü bitkilerinin sahip oldukları yüksek C/N oranı 

nedeniyle baklagillere göre daha geç ayrıştıkları ve daha uzun 

süreli toprak yüzeyinde kaldıkları için yabancı otların 

baskılamada daha önemli olabilmekte, 

- Bazı örtü bitkileri, 

-  yabani otları bastıran alelopatik bileşikler salgılayabiliyor, 

- Köklerin salgılamış olduğu bazı bileşiklerin doğal herbisidal 

etkisi göstermesi, 

- Işık, su ve besinler için rekabet eden yabancı otları bastırma, 

Olarak da bilinmektedir.  

Hastalık yönetimi 

Örtü bitkilerinin allelopatik özelliklerinin yabani otları baskılayabildiği 

gibi, hastalık döngülerini kırabilir, bakteriyel ve fungal hastalık 

popülasyonlarını (Everts, 2002) ve parazitik nematodları (Potter ve 

ark., 1998; Vargas-Ayala ve ark., 2000) azaltabilirler. Turpgiller 

familyasındaki hardallar gibi türlerin, bitki hücre dokularında 

glukozinolat bileşiklerinin bozunması sırasında doğal olarak oluşan 
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toksik kimyasalların salınması yoluyla mantar hastalığı 

popülasyonlarını baskıladığı yaygın olarak gösterilmiştir (Lazzeri ve 

Manici, 2001). 

Örtü bitkileri ayrıca, 

- Konukçu yararlı mikrobiyal yaşam hastalığın etkisini 

azaltmakta, 

- Bazı bileşikler üreterek nematot populasyonu azaltmakta, 

- Yararlı nematot türlerini artırmakta, 

- Arpa ve turpların yer aldığı ekim nöbetinin, pancarda kist 

nematodunu azalttığı ve şeker pancarı verimini arttırdığını, 

- Toprak hastalık ve zararlıları baskılamakta, 

- Faydalı toprak mikroorganizmalarının popülasyonunu 

artırmakta, 

etkili olmaktadır. 

Zararlı yönetimi 

Tuzak bitki, asıl yetiştirilecek ürün arasına zararlı böceklerin tercih 

ettiği bitkilerin ekilmesi ve bu bitkilerle beslenen zararlıların toplanıp 

imha edilmesi ilkesine dayanmaktadır. Bazı örtü bitkileri, "tuzak 

bitkiler" olarak kullanılır (Shelton ve Badenes-Perez, 2006). 

Turunçgilde önemli bir zaralı olan thripslere karşı avcı böcek olarak 

kullanılan Euseius tularensis cangdom popülasyonunda farklı baklagil 

örtü bitkisinin (ör. Çan fasulyesi, tüylü fiğ, Yeni Zelanda ak üçgülü ve 

Avusturya kışlık bezelyesi) etkinliğinin değerlendirildiği araştırmada, 

örtü bitkilerinin Euseius tularensis cangdom popülasyonunu beslenip 
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çoğalması için yeterli polen sağladığını ve bu şekilde turunçgil de thrips 

popülasyonunu baskılamada önemli bir potansiyel oluşturduğu 

belirtilmiştir (Grafton-Cardwell ve ark., 1999).  

İnsan sağlığını korumaya yardımcı olmak 

- Örtü itkilerinin kullanımı, tarımda kimyasalların kullanımını 

azaltarak daha az kimyasal uygulaması sonucu daha az toksik 

madde içeren ürün elde edilmekte, 

- Örtü bitkiler aynı zamanda yaban hayatı için doğal ortam 

sağlamakta, 

- Bitki yetiştirme sistemi çeşitliliğinin sağlanması faydalı 

böcekler için habitat oluşturabiliyor, 

- İnsan sağlığını korumaya yardımcı olmaktadır (Bloodworth ve 

Johnson, 1995). 

Ekosistem servislerinin işlevselliğine katkısı 

Örtü bitkileri, zaman içinde örtü bitkisi biyokütlesinin girdisi yoluyla 

toprak organik madde seviyelerini artırarak toprak kalitesini de 

iyileştirebilir. Artan toprak organik maddesi, toprak yapısının yanı sıra 

toprağın su ve besin tutma ve tamponlama kapasitesini geliştirir 

(Patrick ve ark., 1957). Aynı zamanda, atmosferik karbon dioksit 

seviyelerindeki yükselişi dengelemeye yardımcı olmak için bir strateji 

olarak desteklenen toprak karbon tutulumunun artmasına da yol 

açabilmektedir (Kuo ve ark., 1997, Sainju ve ark., 2002; Lal, 2003). 

Ülkemizde veya bölgemizde ürünlerin çoğu tek yıllık olup, ya 

sonbaharda ekilip, baharda (Mayıs) hasat edilmekte, ya da ilkbaharda 
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(Mart-Nisan ) ekilip sonbaharda (Eylül-Ekim) hasatları yapılmakta ve 

diğer dönemlerde genellikle boş kalmaktadır.  Bu durumda toprakta her 

hangi bir bitki örtüsü olmadığı için ekosistem işlevleri azalmaktadır. 

Oysa toprağın içerisinde birçok canlı türünün olduğu ve bu canlı 

türlerinin (bakteri, mantar gibi) toprağın verimliliğine direkt etkide 

bulunulduğu genellikle göz ardı edilmektedir. Toprağın sıklıkla ve 

altüst edilerek sürülmesi sonucu, toprak içerisinde bulunan 

mikroorganizma faaliyetleri minimuma düşürülmektedir. Mısır-soya 

ekim nöbetinde köklerin sadece %32 aktif ve canlı olmaktadır  

(Magdoff ve Van Es, 2001).  Tipik olarak 1000-2000 kat mikroblar 

(özellikle bakteri ve mantar) yaşayan köklerle ilişkilidir. Çünkü kökler, 

aktif karbon sağlamakta ve salgılanan mikroplarla beslenmektedir 

(Schaetzl ve Anderson, 2006). 

Toprak işleme, toprak organik maddenin oksidasyonu ile atmosfere 

karbon salmakta ve azotu ortaya çıkarmaktadır. Nitrat yıkanması tipik 

olarak sonbaharda ürün hasadında sonra sonbaharda, kışın ve erken 

ilkbahar aylarında ortaya çıkmakta çünkü besinlerin açığa çıktığı 

dönemde besin elementlerinde yaşayacak herhangi bir bitkinin 

olmamasından kaynaklanmaktadır. Toprak işleme, yüzey akışı ile 

toprak erozyonunu fosfor kayıplarını da artırmaktadır. Yüzeysel suda 

aşırı düzeyde azot ve fosfor bulunması oksijen yetersizliği, 

ötrofikasyona neden olmaktadır. Ekosistem işlevselliği, toprak 

biyoçeşitliği ve toprakta besin elementlerin geri dönüşümü 

azalmaktadır. Bu durum azot kullanım etkinliğinin kullanılan kimyasal 

gübrelerden azotun  %30-40 ve fosforun %50 olduğunu açıklamasının 
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nedenidir. Üreticiler ekosistemlerin işlevselliğini artırarak, N ve P 

kullanım etkinliğini artırarak, daha az kimyasal gübre kullanarak 

maliyeti azaltıyorlar ve aynı zamanda N ve P kayıplarını da azaltarak 

çevreye daha olumlu katkı yapmaktadırlar. Toprakta azot ve diğer besin 

elementlerini artırmak için karbon ve organik maddeyi artırmak 

gerekiyor. Ekosistem işlevselliği (fonksiyonları), toprak karbon içeriği 

azalırken düşmekte, çünkü C mikroorganizmalar için gıda ve depodur. 

Çoğu toprak azotunun (>%90) ve mevcut olan fosfor un (%50-75) 

organik formda tutunmaktadır. Toprak karbon tutma kapasitesi 

atmosferde de karbon dioksitin tutma miktarının 2.5 katıdır, böylece 

toprak muazzam karbon depolama kapasitesine sahiptir. 

Toprak yüzeyindeki kalın bir bitki örtüsü, toprağı şiddetli yağmur 

damlalarından koruyor, toprak sıcaklığını makul hale getiriyor, toprak 

nemini koruyor. Toprak mikroorganizmaları ve bitkiler birlikte 

glomalini oluşturan polisakkaritleri üretmekte ki glomalin bir tutkal 

gibi toprak partiküllerini tutmakta ve toprak strüktürünü 

iyileştirmektedir. Canlı kökler toprakta gözenek boşluklarını, suyun 

infiltrasyonunu, toprak geçirgenliği ve su tutma kapasitesini artırmakta 

ve toprak besin elementlerini (N ve P) geri dönüştürmektedir. Kış 

döneminde örtü bitkilerin yetiştirilmesiyle, toprağa C ilave edilmekte 

ve toprakta tutulan besin elementleri sisteme geri dönüştürülmektedir. 

Azot direkt karbon ile ilişkili, böylece daha az C kaybolmakta ve bunun 

anlamı daha fazla N toprakta tutunmakta ve yüzey akışı ile daha az 

kayıp olmaktadır. Toprak verimliğin ve strüktürünün iyileşmesi ile 
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besin elementlerin etkinliğinin artması ile verim artışı olmakta ve 

yapılan üretim daha karlı olabilmektedir. 

Organik madde ilavesi ile topraktaki mikrobiyal yaşamı artırmaktadır. 

Besin elementleri döngüsünü artırmak örneğin önde gelen örtü 

bitkilerden çavdar toprağın organik maddesini artırmak ve toprak 

nemini korumak, sorgum-sudanotu derine giden köklerinin  

penetrasyonu sayesinde sıkışan toprak yapısını kırmaktadır. Organik 

madde ilavesi ile, toprağın fiziksel, biyolojik ve kimyasal özelliklerini 

iyileştirerek toprak kalitesini artırmakta,  Organik karbon, katyon 

değişim kapasitesini, agregat stabiliteyi artırmaktadır, 

Örtü bitkileri: 

1) Artan bitki çeşitliliği, topraktaki mikrobiyal çeşitliliği artırarak 

toprak kaynaklı patojenlerin çoğalmasını en aza indirmekte, 

2)  Faydalı mikropların popülasyonları ve bitki fonksiyonel grup 

zenginliği, baklagiller, C4 bitkileri, C3 bitkileri ve baklagil 

olmayan türler kullanılarak artırılabilir,  

3) Turpgiller, mantar patojenlerini baskılar ve hastalığı baskılayan 

bakterileri teşvik eder, 

4) Yerli bitkiler ayrıca faydalı toprak mikrobiyotasını (florasını) 

teşvik edebilir, 

5) Sık toprak işleme, herbisit kullanımı ve bakır mantar öldürücüler 

yararlı mikrop popülasyonlarına zarar verebilir ve bazı 

durumlarda mahsulün verimini azaltır (Vukicevich ve ark., 2016). 
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SONUÇ 

Sonuç olarak örtü bitkileri;  

1. İki ana ürün tarımı arasında boş kalan, su ve rüzgâr erozyonuna 

maruz kalan arazilerde bitkisel üretim yapılarak, bitkilerin 

fotosentez yapması sağlanmakta ve ortamdaki karbondioksitin 

bitki dokularında tutunarak CO2 miktarının önüne geçilerek iklim 

değişikliklerinin etkisinin azaltılmasına direkt katkı sağlaması, 

2. Belirli dönemlerde her hangi bir bitkisel üretim yapılmayan ve 

erozyona maruz kalan çıplak arazilerde malç görevi görerek 

toprak erozyonun önüne geçilmesinin yanısıra, buharlaşmanın 

önüne geçilmesi, toprak sıcaklığını dengelemesi ve toprakta daha 

fazla su tutunması, 

3. Yüksek biyokütle üretimi ile toprağa organik madde 

kazandırması ile toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özelliklerini iyileştirerek toprak kalitesine direkt katkı sağlaması, 

4. Baklagil ve hardallar familyasına ait kazık ve yumru köke sahip 

türlerinde yer aldığı bitkilerin, toprağın sıkışmış olan yapısının 

biyolojik yolla kırılması sağlanmakta, 

5. Baklagillerin havanın serbest azotunu bağlayarak, doğal olarak 

toprağa azot kazandırması ve kendinden sonraki üründe kimyasal 

gübrenin kullanılmasının önüne geçilerek, hem çevreye daha az 

zararlı etkide bulunması hem de kimyasal girdi maliyetlerini 

azaltarak ekonomik ve sürdürülebilir tarımsal faaliyete katkı 

sağlaması, 
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6. Yüksek biyokütle oluşturarak özellikle yabancı ot, hastalık ve 

zararlıları baskı altına alması, 

7. İşlemesiz toprak yönetiminde, hem arazi trafiğini ve buna bağlı 

olarak enerji girdisini azaltmak ve çevreye daha az kimyasal 

salınımının önüne geçilmesi, 

8. Tüm bu önemli katkılar nedeniyle ekosistemlerin işlevselliğini 

artırmakta, 

9. İşlemesiz toprak yönetiminde örtü bitkilerinin kullanımı sonucu 

kimyasal girdilerindeki kullanımlarının miktarlarında önemli 

düşüşlerin olması ile topraklarda daha az kimyasal kalıntı olacak 

ve bu alanlarda yetiştirilecek gıdalardaki kimyasal kalıntı 

miktarlarını da azaltılarak daha sağlıklı gıda üretip ve tüketilecek, 

10. Yabancı ot, hastalık ve zararlılar baskı altına alınacağı için daha 

az kimyasal kullanılacağı için çevreye daha az kimyasal zararı 

olacağı için özellikle böcek vs faaliyetlerinde sorun olmayacağı 

için biyoçeşitlilik artacak, 

11. Sonbahar sonlarında, kışın ve ilkbahar başlarında mera olarak 

da otlatılabilme potansiyelinin olması, gibi önemli ve olumlu 

katkılar sağlayacaktır. 
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GİRİŞ 

Elma, 5.3 milyon ha’lık alanda ve 76.9 milyon ton’luk üretimi ile 

dünyada en fazla yetiştiriciliği yapılan ılıman iklim meyve türüdür 

(Food and Agriculture Organization, 2020). Son yıllara kadar bodur 

elma bahçelerinin planlanmasıyla ilgili olarak Türkiye’de genel olarak 

yarı bodur anaçlar üzerinde yetiştiricilik yapılmaktadır. Ancak Avrupa 

ve Amerika’da elma yetiştiriciliğinde son 20-25 yıldır tamamen bodur 

anaçlar üzerinde yetiştiricilik tercih edilmektedir. Böylece yoğun dikim 

ile birim alandan elde edilen verim artırılmakta, her yıl düzenli olarak 

ürün alınabilmekte, ağaçlar erken yaşta verime geçmekte, budama, 

seyreltme, sulama, ilaçlama gibi kültürel işlemler ve derim daha kolay 

uygulanabilmekte ve meyve kalitesi en üst düzeye ulaştırılabilmektedir 

(Barritt, 1992).  

Dünya lideri ülkelerle rekabet edebilmenin temel yolu tarımsal üretimin 

her alanında birim alandan alınan verimi artırmak ve kaliteli ürün elde 

etmektir. Günümüzde modern tarım sisteminde verim ve kaliteyi 

artırmak amacıyla pek çok yöntem ve teknik kullanılmaktadır. Modern 

elma yetiştiriciliğinde erken yaşlardan itibaren birim alandan yüksek ve 

kaliteli bir üretimin elde edilmesi ancak bodur anaçların kullanılması 

ile mümkündür. Bununla birlikte kök sisteminin zayıflığı nedeniyle 

bodur anaçlar üzerindeki ağaçlar destek sistemi olmadan ağır ürün 

yükünü taşıyamamaktadır. Destek sistemleri her ağaç için bireysel 

hereklerin kullanılması ya da sıra başı ve aralarına dikilmiş direklere 

tellerin gerilmesi ile oluşturulabilir. Yüksek verim ve meyve kalitesi 

için önemli bir diğer konuda yoğun yetiştiricilikte farklı çeşit ve anaç 
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kombinasyonları için uygun terbiye sistemlerinin geliştirilmesidir 

(Peterson ve Barritt, 1991). 

Modern elma yetiştiriciliğinde öncü ülkelerde uygun çeşit ve anaçların 

seçilmesi, aşı kombinasyonlarının oluşturulması, bu kombinasyonlar 

için terbiye sistemlerinin, dikim sıklığının, destek sistemlerinin 

geliştirilmesi konularında 20. yy’ın ortalarından itibaren yoğun 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Avrupa’da elma yetiştiriciliği 1960’lı 

yıllarda kuvvetli anaçlar üzerinde geleneksel olarak yapılmaktaydı. Bu 

dönemde lider konumdaki Hollanda’da üreticilerin ekonomik 

durumlarının gerilemesi sektörde bazı değişikliklerin yapılmasını 

zorunlu kılmıştır. Bu yıllarda Avrupa ekonomik topluluğunun 

kurulması ve ortak pazarın işler hale gelmesi, ülkeler arasında elma 

ticaretini daha kolay hale getirmişti. Bunun sonucu olarak Golden 

Delicious elma çeşidi özellikle Fransa’dan Hollanda’ya düşük fiyatla 

ve fazla miktarda serbestçe pazarlanmıştır. Böylece bu çeşit ile yapılan 

yetiştiricilikte Hollanda karlılığını kaybetmiştir. Hollanda ve diğer bazı 

ülkeler, ekonomik krizlerin çözümü için mevcut elma çeşitlerinin 

değiştirilmesi, yeni çeşitler ile yüksek verimin sağlanması ve 

yetiştiricilikte maliyetlerin azaltılması gibi sert önlemleri devreye 

sokmuştur. Daha sonra Belçika, Almanya, İtalya ve Fransa elma 

yetiştiriciliğinde kuvvetli gelişen standart ağaçtan, zayıf gelişen bodur 

ağaca doğru yönelmiştir. Bu ağaçlar için uygun terbiye sistemlerinin 

geliştirilmesi amacıyla palmet, spindle bush ve nihayetinde vertical axis 

ve slender spindle sistemleri geliştirilmiştir (Barritt, 1992).  
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Türkiye’de özellikle son yıllarda dünya piyasasının tercih ettiği 

Jonagold, Braeburn, Fuji, Gala gibi elma çeşitleri ile özellikle M9 bodur 

anacı üzerinde desteğe alınarak yoğun bahçeler kurulmaya 

başlanmıştır. Bununla birlikte bu bahçelerde uygun terbiye 

sistemlerinin oluşturulmasında önemli sorunlar bulunmaktadır. Bu 

nedenle Avrupa ve Amerika’da aynı çeşit/anaç kombinasyonundan elde 

edilen verim ve kalite değerlerine ulaşılamamaktadır. Bu durum 

Türkiye bodur elma yetiştiriciliğinde farklı anaç ve çeşitler için en 

uygun terbiye sistemlerinin araştırılması ve üreticilere gerekli teknik 

bilginin verilmesi ile çözülebilecektir.  

Meyve bahçelerinde terbiye sistemleri ağaç taç şekilleri ile kategorize 

edilirler. Bunlar 4 temel grupta toplanmaktadır (Ferree and Warrington, 

2003). 

1. Yuvarlak taç şekilli terbiye sistemleri 

2. Konik taç şekilli terbiye sistemleri 

3. Yayvan yelpaze taç şekilli terbiye sistemleri 

4. Y ve V taç şekilli terbiye sistemleri 
 

Bu bölümde yuvarlak taç şekilli terbiye sistemleri ile yayvan-yelpaze 

taç şekilli terbiye sistemleri’nin ortaya çıkış dönemleri ve nedenleri, 

uygulanma yöntemleri ve kullanım durumları işlenecektir. 

Yuvarlak taç şekilli terbiye sistemleri 

1800’lü yılların sonları ve 1900’lerin başlarında Kuzey ve Güney 

Amerika’daki geleneksel elma bahçelerinde en yaygın ağaç şekli 6-8 m 

ağaç yüksekliği ile altında büyükbaş hayvanın rahatlıkla otlatılabileceği 
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1.8-2 m’lik bir ana gövde yüksekliğinden oluşuyordu. Ağaçlar 

tohumdan yetiştirilirdi ve bu nedenle de düşük yoğunlukta dikim 

gerektirirdi. Yüksek verime geçebilmesi için ise 10-15 yıllık bir zaman 

dilimi gerektirirdi. 1920’lerde Sir Ronald Hatton East Malling 

araştırma istasyonunda bodur klon anacı olan Malling serisini 

sınıflandırdı ve tüm Avrupa’ya tanıttı (Robinson, 2003). Bodur klon 

anaçlarının devreye girmesi ile birlikte terbiye sistemlerinin de gelişim 

seyri başlamıştır. 

Bush sistemi 

Sistem 1930’larda bodur klon anacı denemelerinin bir sonucu olarak, 

büyük yuvarlak şekilli ağaçların klon anaçları üzerine aşılı küçük bir 

versiyonu olarak Hollanda ve İngiltere’de geliştirilmiştir. Dallanma 

toprak seviyesinin sadece 50 cm yukarısından başladığından elma 

bahçelerine hayvan girişine asla izin verilmez. Ağaç yüksekliği 6-8 

m’den 4-8 m’ye ve ağaç yoğunluğu ise hektara 70-100 ağaçtan 250-300 

ağaca çıkarılmıştır. Bu sistem de yarı bodur anaç kullanıldığından 

erkenci bir üretim, ağaçların küçük olmasından dolayı kolay yönetim 

ve daha yüksek verim sağlamıştır.    

 Spindle-bush sistemi 

1930’ların sonlarına doğru elma yetiştiriciliği üzerine köklü 

değişiklikler yapan Schmitz-Höbsch ve Heinrichs tarafından 

Almanya’da geliştirilmiş bir sistemdir. Spindle-bush sistemi ha’a 1000-

1500 ağaç yoğunluğu kullanılarak tamamen M9 anacı üzerine 

kurulmuştur. Ağaçlar sıra arası 2.5 m mesafe ile dikilmektedir. Ağaç 



DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON | 91 

 

 
 

yüksekliği 2 m olacak şekilde terbiye edilir. Ağaç bir destek sistemi 

(herek-kazık) ile desteklenmektedir ve yalnızca bir lider dala sahiptir. 

Liderden yatay şekilde meyve veren dallar oluşturulur. Bu sistemde M9 

anacı kullanımı ve yüksek yoğunluklu dikim sistemi; erkenci üretim, 

kolay yönetim ve yüksek meyve kalitesini sağlamıştır. Spindle-bush 

sistemi kısa ömürlü bir sistem olmasına rağmen 1960’larda dünyada 

önde gelen sistemlerden birisi olan slender spindle sisteminin 

doğmasına yol açmıştır (Robinson, 2003). 

Yuvarlak taç şekilli terbiye sistemlerinin avantaj ve dezavantajları 

Bu sistemlerin temel avantajları ağaçların doğal şekilleri ile üretilmeleri 

olmuştur. Ancak sistemde gölgeleme yüksek olduğundan, meyve 

kalitesi düşüktür. Diğer geleneksel sistemlere göre gelişmesi için fazla 

zaman gerektirir. Bu sistemler 20. yy’ın ilk yarısına kadar önde gelen 

sistemlerden olmasına rağmen 20. yy’ın sonlarına doğru yerini konik 

şekilli sistemlere bırakmıştır (Ferree and Warrington, 2003).  

Yayvan-yelpaze taç şekilli terbiye sistemleri  
Palmet sistemi 

Avrupa'daki elma üreticileri elma ağaçlarını iki boyutlu bir düzlemde 

kısıtlamak amacıyla telli destek sistemlerini kullanmakta ve bu amaçla 

pek çok geometrik şekilli elma ağaçları geliştirmişlerdir.  

Bu sistemle kurulan ticari amaçlı ilk elma bahçesi 1950’lerin 

ortalarında İtalya meyve yetiştiricileri tarafından geliştirilen palmet 

terbiye sistemi olmuştur. Bu terbiye sisteminin geliştirilmesindeki 

amaç; vazo şekilli ağaçlara göre; palmet terbiye sistemi ile, elma 
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ağaçlarında budama, seyretme gibi kültürel işlemlerin daha kolay 

yapılmasına izin veren platformların kullanımı ile bahçedeki iş 

verimliliğini arttırmaktır. Bu platformların kullanımı ile iş etkinliği % 

15-20 oranında artırılabilir. Palmet sisteminin başarısı İtalya'da 

yetiştiricilerin bu sistemlerin kullanımını teşvik etmiştir. Bu sistem, 

meyve verimini hızlandırarak ve bahçenin yaşamı boyunca budama 

maliyetlerini azaltarak budamada önemli teknik yeniliklere yol açmış 

ve kârlılığı attırmıştır (Sansavini, 1983). Günümüzde halen değişik 

palmet modelleri geliştirilmektedir.  

 

Şekil 1: Değişik Palmet Şekilleri; 1.Yatay dallı palmet, 2.Meyilli dallı palmet,  

3.Şamdan kollu palmet, 4.Düzensiz katlı palmet, 5. Verrier palmet, 6.U şeklinde  

palmet, 7.İpsilon (Y) şeklinde palmet (Anonim, 2021) 
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Palmet sistemleri diğer budama şekillerinden farklı olarak gövde 

üzerinde dalların bir düzlemde seçilmesi ile oluşturulur. Buna göre 

birbirinin tersi (örneğin kuzey-güney) yönlerde gelişme gösteren iki 

dalın seçilmesi ile katlar oluşturulur. Düzenli palmet (Yatay ve Meyilli 

dallı) veya Düzensiz Katlı Palmet gibi tipleri bulunur.  

Düzenli-Palmet sistemi 

Sistem 1950 yılının ortalarında Baldassari tarafından İtalya'da 

geliştirilmiştir. Ağaçlar 3 metre yüksekliğinde 4-6 telli sistemde terbiye 

edilmektedir. Palmet sisteminde ağaçlar merkezi bir gövdeye sahiptir. 

Dallar düzenli bir şekilde kat kat ve 2 boyutlu olarak düzenlenmektedir. 

Meyilli ve yatay palmet olarak iki çeşidi vardır. Meyilli palmet 

sisteminde dallar 30-45 derece açı ile terbiye edilirken yatay palmet’te 

dallar tellere yatay olarak bağlanırlar. M 9, MM 106, MM 111 ve M 7 

anaçları kullanılabilmektedir (Robinson 2003). 

Meyilli dallı palmet şeklini vermek üzere, ilk yıl fidanlar, örneğin 

kuzey-güney yönünde iyi oluşmuş iki göz dikkate alınarak 3-4 göz ve 

5 cm lik bir parça (tırnak) bırakılarak 40-60 cm üzerinden kesilir. 

Bırakılan parça (tırnak) üzerindeki gözlerin sürmeleri istenmediği için 

bunlar kopartılır. İlkbahar gelişme periyodunun başlamasıyla fidan 

üzerinde sürgünler oluşur ve gelişmeye başlar. Yaz gelişme periyodu 

ya da kış ayları içerisinde fidanlara ilk şekli vermek üzere palmetin 1. 

katı için kuzey-güney yönünde seçilmiş olan 2 gözden gelişmiş iki dal 

ve ayrıca üst kısımda sonraki yıl 2. katı oluşturacak gözleri taşıyan bir 

dal yani toplamda üç dal seçilir. Geri, kalan dallar eğilip bükülerek 

gelişmeden alıkonur ya da duruma göre kesilir. Bu işlemler yapıldıktan 
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sonra birinci kat dalları gelişme kuvvetine göre 40, 60 ya da 80 cm 

uzunlukta, ikinci katı oluşturacak üstteki dal ise, 1. kat dallarından 60 

cm yükseklikte kesilmelidir, eğer dal uzunluğu bu değerlerin gerisinde 

ise dallara dokunulmadan bırakılmalıdır. 

İkinci yıl ve sonraki yıllar: İkinci yıl ilkbahar gelişme periyodunda bir 

önceki yıl şekil verilmiş ve kesilmiş her daldan 3-5 yeni dal oluşabilir. 

Yaz gelişme ya da kış dinlenme periyodunda birinci kat dallarından 

oluşan dallardan biri ana dalın devamını sağlayacak dal, diğeri yardımcı 

dal olmak üzere iki dal seçilir. Ortada gelişen daldan ise ikinci katı 

oluşturacak, aralarında 5-10 cm yükseklik farkı olan iki dal ayrılır, 

geriye kalan dallar eğilir bükülür. Yaz veya kış gelişme döneminde 

seçim işlemi tamamlanmış ve gelişmeye bırakılmış kat dalları, bir 

önceki yılda olduğu gibi 40, 60 ya da 80 cm uzunluktan ve toprağa 

bakan göz üzerinden kesilir. Diğer yıllarda, yukarıda belirtilen işlemler 

yapılarak ağaçta 4-5 kat oluşacak şekilde, şekillendirme işlemine 

devam edilir. Beşinci kat tamamlandıktan sonra üstte ortada gelişen dal 

kesilerek katın oluşumuna son verilir. Bundan sonraki yıllarda 

şekillendirme budaması, yerini ürün budamasına bırakır. 

Yatay Palmet 

Serbest Palmet sistemi: Genel palmet sisteminin değişik bir 

versiyonudur. Sistemde dikim esnasında tepe kesimi yapılır ve daha 

sonra dokunulmaz serbest palmet sisteminin eski versiyonlarında yarı 

bodur anaçlar kullanılmasına rağmen modern versiyonlarında M9 ve 

M26 gibi çok bodur anaçlar da kullanılmaktadır. Yaygın dikim 

mesafeleri sıra üzerinde 1.5-2.5 m sıra arasında 3-4 m’dir. Bu dikim 
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şekli hektara 1000-2200 adet ağaç yoğunluğu vermektedir.  Ağaçlar 3 

m yüksekliğinde 4-6 arasında değişen telli sistemle desteklenir. 

Sistemde genellikle iyi dallanmış büyük fidanlar tercih edilir. 

Dallanmış fidanla dikim yapıldığında fidanlarda tepe kesimi yapılmaz. 

Palmet sistemini oluşturacak olan birinci dal katı seçilir ve diğer dallar 

çıkarılır. Yeterince dallanmamış fidan kullanılırsa dikimde tepe kesimi 

yapılır ve dallar ikinci yıla kadar bekletilir. Üretimi teşvik etmek ve 

hızlandırmak amacıyla yan dal ve tepe kesiminden sakınılır. Yaz 

budaması ağacın büyüklüğünü ayarlamak için kullanılır. Dikimden 

sonraki ilk yıl ağacın doğal olarak büyümesine izin verilir, eğer ağaç 

hızlı bir gelişim gösterirse birinci yıl yaz gelişim döneminde dalların 2. 

katı oluşturulabilir. Dallanma iyi değilse ikinci büyüme sezonuna 

ertelenir. Üst katlardaki dallar kesim yapmanın yerine lider dal boyunca 

büyüme düzenleyiciler eğme ve bükme işlemleri ile gelişimleri 

sağlanır. Bu dallar ağacın büyüme hızına bağlı olarak ikinci ve üçüncü 

büyüme sezonlarında seçilir. Her bir kat oluşumu için dallar herhangi 

bir geometrik şekle bağlı kalmaksızın bir alttaki katın 80-100 cm 

yukarısından seçilir. Yaz boyunca seçilen dallara şekil vermek daha 

kolaydır ve daha geniş açı ile gelişirler. Seçilen dallar tellere bağlanır. 

Dalların yukarı doğru gitmesine izin verilmez ve böylece de ışıktan 

maksimum yararlanma sağlanır. Olgunlukta budama aşırı büyüyen 

(genişleyen) dalların kaldırılması ve sıra boyunca örtü sistemini 2 

metrelik bir genişlikte tutmaktan ibarettir. Üst kattaki dallar yıldan yıla 

bir veya iki dal kaldırılarak yenilenir. Palmet sisteminde budama diğer 

sistemlere göre daha hızlıdır. Eğer örtü sistemi sınırlı tutulursa iyi 

ışıklama sağlanır ve telli sistem bahçenin yaşamı boyunca ağacın 
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şeklinin devam etmesini sağlar (Sansavini, 1993, Correlli-Grappadelli, 

2000). 

Penn state thin-wall trellis sistemi 

1978 yılında Tukey tarafından palmet sisteminin değişik bir versiyonu 

olarak geliştirilmiş bir sistemdir. Sistemde 1.8 m uzunluğunda 4 telli 

sistem kullanılmaktadır. Sistem aynı zamanda makineli hasada uygun 

olarak dizayn edilmiştir. Sistemde M9 ve M26 gibi bodur anaçlar 

kullanılmakta ve 1.8-2 metre sıra üzeri ve 3 metre sıra üzeri mesafelerle 

bahçe kurulmaktadır. Sistemde teller 45 cm aralıklarla 

yerleştirilmektedir. Dikimde alttaki tel hizasından tepe kesimi yapılır. 2 

tane iskelet dal seçilir ve sıra üzerinde 30 derecelik açı ile gelişimi 

sağlanır. İlk 3 yıl boyunca bir üstteki tel hizasına göre tepe kesimi 

yapılır ve seçilen bir çift iskelet dalın üzeri geniş açı ile gelişimi 

sağlanır. Lider en üstteki tele ulaştığında geriye doğru bükülür ve 

bağlanır.  Olgunlukta ağaç budaması; meyve veren dallarda yenileme 

budaması ve çok uzayan dallarda geriye doğru kesimden ibarettir 

(Tukey, 1978). 

Bu sistem Kuzey ve Güney Amerika'da ticari anlamda sınırlı derecede 

kabul görmüştür. Ancak sistem McIntosh gibi zor renk oluşumu 

sağlanan çeşitlerde başarılı sonuçlar vermektedir. Kuvvetli çeşit ve 

topraklarda ağacın tepesinde gözün kontrol edilmesinde zorluklar 

yaşanmaktadır. Tepedeki yatay ana dallar aşırı kuvvetli gelişirler ve her 

yıl aşırı derecede kuvvetli dik sürgünler oluştururlar bu durum örtü 

sisteminin gölgelenmesine neden olmaktadır. Tüm bunların yanı sıra 

sistem budama ve hasat kolaylığı sağlamaktadır (Robinson 2003). 
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 Lincoln Canopy Sistemi: 

Yeni Zelanda da 1981 yılında Dunn ve Stolp tarafından geliştirilen 

yatay örtü sistemidir. Ağaç dik bir gövde ve 1.5 metre yükseklikte yatay 

bir örtü sistemine sahiptir. Ağacın her iki yönünde dal uzunluğu 1.2 

metredir sıra üzeri 2.4 metre ve sıra arası 4.25 metrelik mesafe ile dikim 

yapılır. Sistem MM106 gibi yarı bodur anaçlarla mekanik hasada uygun 

şekilde dizayn edilir. Portatif hasat ediciler ağacın gövdesine 

yerleştirilerek hasat yapılır. Dikimde 1.4 metreden tepe kesimi 

yapılarak ve çapları birbirine yakın 4 adet sürgün gelişimine izin verilir. 

Birinci sezon sonuna doğru seçilen 4 sürgün yatay olarak terbiye edilir. 

Dik gelişen sürgün yaklaşık 80 cm’lik uzunluğa geldiğinde yatay 

pozisyonda bağlanarak gelişimi sağlanır. Bu sürgünler örtünün meyve 

dallarıdır. Bu sistem (1.5 metre yükseklikte ve tek katlı meyve dalı 

oluşumu ile) çok sistematik ve düzenli bir görünüm oluşturur. 

Dallarının üst kısmındaki tomurcuklar kaldırılarak meyvelerin çoğunun 

alt kısmında oluşumu sağlanır. Bu durum mekanik hasada olanak 

sağlamaktadır (Dunn and Stolp, 1987).  

Şekil 2. Lincoln Canopy Sistemi (Domigan and Diehl, 1988). 
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Lincoln sistemi ticari yetiştiricilikte daha az kullanılmaktadır. Ağacın 

dallarının tamamının yatay pozisyonda olması örtü sisteminin üzerinde 

aşırı sürgün büyümesine neden olarak ağacı strese sokmaktadır. Bu 

nedenle aşırı sürgün büyümesi meyve ve meyve dalları arasında aşırı 

gölgelemeye neden olarak meyve oluşumundan ziyade sürgün 

oluşumuna neden olmaktadır. Lincoln sisteminde ağacın tepesindeki 

sürgün mekanik budama ile kaldırılır. Bu sistemde M9 gibi bodur anaç 

kullanımı yerine MM106 gibi daha az problemli yarı bodur anaçların 

kullanımı daha avantajlıdır (Dunn and Stolp, 1981). 

Ebro trellis sistemi:  

Bu sistem 1970'lerin sonlarında Yeni Zelanda'da ticari anlamda meyve 

üreten bir şirket tarafından çok katlı yatay düzlemsel bir sistem olarak 

geliştirilmiştir. Sistem 0.5 m aralıklarla yerleştirilmiş 4 katlı tel sistemi 

üzerine kurulmaktadır. Telli sistemin en alt katı 0.9 metre yükseklikten 

başlar ve en üstteki tel sisteminin yüksekliği 2.4 m’dir. Telli sistemin 

her katı 1.5 m uzunluğunda 6 adet 25 cm aralıklarla dizilmiş tellerden 

oluşmuştur. Fidanlar sıra arasında 3.6 m sıra üzerinde 2.4 m 

mesafelerde dikilir her katta tellerin her iki yönünde 1 veya 2 tane yatay 

büyüyen lider dal olmak üzere terbiye edilir. Bu sistemin orijinalinde 

MM106 gibi yarı bodur anaçlar kullanılmaktadır ancak dünyanın bazı 

kesimlerinde M9 gibi bodur anaçlar üzerinde de iyi adaptasyon 

sağlamıştır. Dikimden hemen sonra ilkten hizasından tepe kesimi 

yapılır. 1 lider dal ve 4 adet birbiriyle eşit çaplı yan dalların büyümesine 

izin verilir. İlk senenin sonuna doğru bırakılan yan sürgünler tellere 

yatay şekilde bağlanarak terbiye edilirler. Bu yan dallardan çıkan 
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(süren) dik sürgünlerde 30 cm uzunluğa geldiklerinde yatay pozisyonda 

eğilir Bu sürgünler örtü sisteminin meyve dallarını oluşturur. 2.3 ve 4. 

sezonlarda da lider tepe kesimi,    4 adet yan dal gelişimi ve her katta 

meyve dallarının oluşumu sağlanır. Ağaç olgunluğunda yan dallardan 

süren dik sürgünlerin her yıl kaldırılması ile meyve dallarının oluşumu 

sağlanır. Sistemde temel amaç mekanik üretim aygıtlarının kullanımına 

olanak sağlayan yoğun, etkin yüksek verimli bir bahçe sistemi 

oluşturmaktadır. Ancak temel sorun olgunlukta ürün verimini devam 

ettirmek ve renk kalitesini sağlamak için yeterince ışığın sağlanmasıdır. 

Buna ilaveten, üst katlardaki kuvvetli sürgün büyümesini kontrol etmek 

zordur.  

Ebro trellis sisteminde ışık dağılımını artırabilmek için bazı 

değişikliklerin yapılması önerilmektedir.  

1- Ağaç kuvvetini azaltmak için sıradaki aralıkları biraz daha 

yaklaştırmak ve bodur anaç kullanmak.  

2- Kat sayısını 4’ten 3'e düşürmek 

3- Alt kattaki dal sistemini genişletip üst katları daraltarak ağacı 

üçgen görünüm vermek (Robinson 2003) 

 Solen sistemi:  

Solen sistemi Lespinasse tarafından 1989 yılında geliştirilmiş şemsiye 

şekilli bir terbiye sistemidir. Sistemde M9 gibi bodur anaçlar 

kullanılmaktadır. Ağaçlar 1.5 m sıra arası ve 4.5 metre sıra üzeri 

mesafeler ile dikilir. Olgunlukta ağaç yüksekliği 2 m’dir. Ağaçlar 2 

katlı telli sistem ile desteklenir. Fidanlarda dikimde toprak seviyesinden 
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1.2 m yükseklikten tepe kesimi yapılır. Kesilen yerin hemen altında 2 

ana dal geliştirilir. 1. yıl sonunda veya 2. yılın ortalarında bu ana dallar 

birbirine zıt yönde tele yatırılır. Böylece telli sistemin her iki yönünde 

kademeli bir meyve dalı oluşumu sağlanır. Ağaç olgunluğundaki 

budama ışığın eşit olarak dağılımını sağlamak için meyve dallarının 

seyretme ve yenilemeden ibarettir. Bu sistem başlangıçta yüksek verim 

gösterse de Vertical Axis gibi daha uzun sistemlere göre ticari 

yetiştiricilikte daha düşük verimle sonuçlanmaktadır. Ancak kolay 

ekilip bükülebilen çeşitler için uygundur (Lespinasse and Delort, 1986). 

Tabletop yatak sistemi:  

Sistem Preston, Palmer ve Jackson tarafından 1977 yılında İngiltere'de 

East Malling araştırma istasyonunda geliştirilmiştir. Sıra aralarında 

traktör yolu bırakılarak 3-14 sıralı olarak kurulmaktadır. Sistemde M27 

gibi çok bodur anaçlar kullanılmaktadır. Sıra üzeri 0.5-1 m, sıra aralığı 

ise 1.5 m’dir. Ağaç olgunlukta 1.5 m yüksekliktedir ve örtü sistemi bir 

masa üzerine benzemektedir. Ağaç yalnızca 75 cm uzunluğundaki 

destek sistemi ile desteklenir. Ağaç yıllık lider kısaltılarak ve ilk 3 yıl 

boyunca yıllık dalların yarısı kesilerek terbiye edilir. M27 anacı çok 

zayıf bir büyüme gösterdiğinden bu tarz budama şekli lider etrafında 

olması sığ bir meyve ve yaprak örtüsü oluşumuna neden olur. 3 yıldan 

sonra budama işlemi örtünün tüm kısmında yeterli ışık dağılımını 

almak için seyretme kesimlerinden ibarettir. Yapılan bir çalışmada bu 

sistemde 2. sene itibariyle % 80' lik ışık dağılımı ile iyi bir meyve 

kalitesi ve hektara 55 tonluk çok yüksek bir üretim sağlanmıştır. 
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Yüksek ışık dağılımı nedeniyle olgunlukta da verim çok yüksektir 

(Palmer, 1977). 

Yayvan yelpaze taç şekilli terbiye sistemleri günümüzdeki 

durumları:  

Sistemin temel avantajı makinalı bahçe yönetim sistemleri ve picking 

tekniklerinin uygulanabilirliğidir. Palmet sistemleri picking tekniğinin 

uygulanması ile iş etkinliğini önemli ölçüde azalttığından İtalya ve 

Fransa'da geniş kullanım alanı sağlamaktadır. Ancak makinalı hasat 

için birkaç portatif alet yapılmış olsa da bunların maliyetinin yüksek 

olması ve meyveye zarar vermelerinden dolayı çoğu üretim alanlarında 

tercih edilmemektedir. Sistemin ikinci bir avantajı 2 boyutlu ince bir 

örtü sistemine sahip olduğundan ağacın tüm kısmında yeterli derecede 

ışık dağılımı sağlanmaktadır. Palmet ve Penn State sistemlerinde 

yüksek kaliteli meyveler üretilmektedir. Ancak Lincoln ve Ebro 

sistemlerinde meyve rengi oluşumu daha yetersiz kalmaktadır ve her iki 

sistemde de özellikle yarı bodur anaçlar kullanıldığında yatay örtü 

sisteminde aşırı bir sürgün büyümesi yaşanmakta bu da sistemlerde 

önemli bir yönetim problemi oluşturmaktadır. Sistemin üçüncü bir 

avantajı ise ağaç terbiyesinin sistemli ve düzenli yapılabilmesidir. 

Sistemin en önemli dezavantajı doğal gelişime meyilli bir ağacı sınırlı 

bir geometrik şekil haline dönüştürmenin zorluğudur. Bir başka ve daha 

kritik bir dezavantajı ise düşük ağaç yoğunluğu ile erkenciliği ve 

verimliliği sınırlamasıdır. 
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GİRİŞ 

Canlılar sağlıklı ve yeterli besleme ile büyüme,  zihinsel ve bedensel 

gelişme gibi yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilir (Çelebi ve Karaca,  

2006). Bilim insanları bir yandan hastalıkların tedavisinde yeni 

imkanlar geliştirmeyi amaçlarken diğer yandan da hastalıklardan 

korunma yolunda   birtakım  çalışmalar   yapmaktadır.   Beslenme 

üzerine yapılan çalışmalar bu alanda yapılan çalışmaların temelini 

oluşturmaktadır (Yazgünoğlu 2004, Muhsiroğlu 2007). İnsanlar diyetle 

aldıkları yağları sağlığa zararlıymış gibi düşünse de bazı yağlar insan 

sağlığı  için  faydalı olup ve bu yağların dışardan alınmaları zorunludur 

(Kara, 2009).  

Konjuge linoleik asit (KLA), karbon atonuma bağlanma noktaları farklı 

olan iki adet konjuge doymamış çift bağa sahip bir yağ asitidir (Çelik, 

2006). Konjuge linoleik asit iki şekilde oluşur. Bunlardan biri 

ruminantların işkembelerinde linoleik asitin stearik asite  

biyohidrojenasyonu esnasında  ara  ürün şeklinde oluşması, diğeri ise 

KLA’nın meme  bezlerinde ∆9desaturaz enzimi aracılığıyla 

oluşmasıdır. KLA 28 farklı izomeri bünyesinde barındırır (Kara, 2009).  

Bilim dünyasının KLA’ya olan ilgisi 1979’de pişmiş dana etinde 

antikarsinojenik ve antimutajenik etkilerinin ortaya çıkmasıyla 

olmuştur. Yapılan çalışmalar KLA’nın hiolipidemik, antidiabetik, 

arteriosklerozis risk düşürücü, iskelet sisteminde mineral yükü artırıcı 

ve bağışıklık sistemini güçlendirici gibi etkileri de olduğunu göstermiş, 

fonksiyonel gıda üretimi için kullanılmasıyla KLA daha da ilgi çeken 

bir hal almıştır (Bell ve Kenelly, 2001; Khanal ve Olson, 2004). Kara 
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(2009)’a göre konjuge linoleik asitin,  hayvancılık,  insan sağlığı ve 

beslenme ile olan ilişkileri üzerinde önemle durulan konulardır. KLA, 

1979’da dana eti hamburgerlerinin pişme ısısı ve süresi üzerine yapılan 

bir çalışmada tesadüf sonucu bulunmuştur. Izgara sığır etindeki yağ 

asitlerinin prokarsinojenik olduğunu göstermek için yapılan çalışmada 

düşünülenin tam aksine antikarsinojenik özelliklere sahip olduğu fark 

edilmiştir (Pariza ve Hargraves 1985). Yapılan bir başka çalısmada 

KLA antikanserojen etki göstermesinin ardından, zamanla üzerinde 

daha fazla çalışılan bir hal almıştır (Ha ve ark., 1987)  

Konjuge linoleik asit izomerleri 

Cis-9, trans-11 izomeri büyükbaş hayvan yağındaki toplam KLA’nın  

%85’ini, süt ürünlerinde  %93’ünü oluşturduğu için en önemli izomer 

olarak kabul edilir. Ruminantlarda diyetle alınan  doymamış özellikteki 

LA’in  rumende ara ürün olarak oluşmasından dolayı rumenik asit 

olarak da isimlendirilir (Shantha ve ark., 1993).  KLA’nın biyolojik 

özellikleri daha çok iki izomeriyle ortaya konmuştur. Bu izomerlerden 

biri cis- 9, trans-11 KLA izomeridir ve %80 gibi yüksek bir değerle en 

çok bulunandır. En fazla bulunma miktarı bakımından ikinci sırada ise   

n t10,c12 izomeri bulunur (Banni, 2002; Huang ve ark., 2008). Bu iki 

izomer haricindeki diğer 26 izomerin hayvansal yağdaki oranı toplam 

KLA’nın  % 0,5’den azına tekabül eder. 
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Konjuge linoleik asitin besinsel kaynakları 

KLA ruminant canlıların yağ dokusu ile süt ve süt ürünlerinde en fazla 

miktarda bulunur (Wahle ve ark. 2004). İnsanlar KLA 

gereksinimlerinin %60’lık kısmını süt ürünlerinden, %37’sini ise et 

ürünlerinden tedarik eder. Peynir, tereyağı, yoğurt, krema, dondurma, 

ayran ve et ürünleri önemli KLA kaynaklarından bazılarıdır. (Şekil 1).  

Şekil 1. Gıdalarda bulunan toplam KLA miktarı ve c-9, t-11 KLA yüzdeleri (Chin ve 

ark., 1992) 

Ürünlerin içeriğindeki KLA miktarları hayvanların besleme-bakım 

şartlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin koyun sütünün 

inek ve keçi sütüne göre daha fazla miktarda c9-t11 KLA içermesinin, 

koyunların daha çok merada otlamayla beslenmesinin arasındaki 
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bağdan kaynaklı olduğu görülmüştür. (Talpur ve ark. 2009). Ruminant 

hayvanlar içerisinde yapılan sıralamada ortalama 2,7 mg KLA/g yağ ile 

en az miktarda danada KLA bulunurken en fazla ise koyun etinde 

bulunur.  Süt ürünlerindeki KLA miktarı rasyona göre 3,6-6,2 

mgKLA/g yağ  değerleri arasında değişmektedir (Jiang ve ark. 1996, 

Fritsche ve Steinhart 1998). Kanatlılardan elde edilen ürünlerdeki KLA 

miktarı ruminantlardan elde edilen ürünlere göre oldukça düşük 

orandadır. Bu hayvan türlerinden hindi eti tavuk etine göre daha yüksek 

oranda KLA içerir. Sağlık üzerine birçok faydası bulunan cis 9, trans 

11 izomerinin hayvansal ürünlerde bitkisel ürünlere kıyasla oldukça 

yüksek miktarda bulunduğu tespit edilmiştir. (İrkin ve Vapur Eren, 

2008). Yapılan çalışmalarda bitkisel  yağlardaki KLA oranının düşük 

bulunmasının rafine sürecindeki ısıtma, ağartma ve deodorizasyon gibi 

birtakım uygulamalar kaynaklı olduğu görülmüştür  (Wahle  ve  ark.,  

2004).   

Konjuge linoleik asitin fizyoloji üzerine etkileri 

Antikarsinojenik Etkisi 

Pariza ve ark., (1975)’nın hamburger köftesinden izole ettikleri 

antikarsinojenik özellikteki bileşiği bulması kendilerinden sonraki 

birçok araştırmacıya yol gösterici olmuştur.  Kanser önleyici etkisi 

bakımından KLA’nın özellikle cis-9, trans-11 izomerinin etkili olduğu 

öngörülmektedir (O’Shea, 1998). Huang (2008), KLA izomerlerinin, 

yağların oksidasyonu  ile  oluşan  kanser yapıcı özelliğe sahip  serbest  

radikallerin  oluşumunu  önleyerek  antikarsinojenik özellik 
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gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. KLA’nın antikanserojenik etkisi ile 

ilgili farelerde yapılmış bir çalışmada, KLA’in deneklerin deri, kolon, 

meme bezleri gibi bölgelerinde tümör oluşumunu geciktirici özelliğe 

sahip olduğu ve oluşumu azalttığı gözlemlenmiştir. Muller ve Delahoy 

(2005) KLA’nın etki şeklini; varolan tümörlerin faaliyetini önlemesi, 

yeni tümörlerin oluşmasına engel olması ve metastazın önüne 

geçmesiyle açıklamışlardır. İnsan prostatik karsinom hücrelerinin 

enjekte edildiği farelerde yapılan bir araştırmada 14 haftalık sürede 

diyetsel olarak LA verilmiş ve kontrol grubu kıyaslandığında %1 KLA 

alımının bölgesel akciğer metastazını azalttığı tespit edilmiştir. (Cesano 

ve ark. 1998). KLA’nın ya da izomerlerinin göğüs kanserini azaltıcı 

etkisiyle ilgili çalışılan bir araştırmada ratlarda 15 gün süreyle diyetlere 

belli dozlarda KLA verilmiş ve meme adenokarsinomlarının %60 

azaldığı görülmüştür (Ip ve ark., 1991). Bir başka çalışmada, kolon 

kanserinin ilerlemesinin önlenmesinde KLA izomerlerinin 

kullanılabileceği ifade edilmiştir (Beppu ve ark. (2006) 

İmmunolojik etkileri  

LA tümör oluşumunu kamçılayan serbest radikallerin ve inflamatuvar 

sitokin oluşumunun önüne geçerek immuniteyi güçlendirir (Çelebi ve 

Kaya, 2008; İnanç, 2006). KLA antioksidan özellik bakımından, α-

tokoferolden oldukça güçlü ve ß-karotenin  ise  iki  katıdır. KLA’nın bu 

etki mekanizmasından c9,t11  izomeri  sorumludur. KLA’nın 

antioksidan özelliği katalaz,  süperoksit  dismutaz  ve  glutasyon  

peroksidaz  gibi enzimlerin  aktivitesini baskılaması, gıda ürününün 

lipid oksidasyon seviyesini  azaltmasıyla açıklanmıştır (Hur ve ark., 
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2007). Weis ve ark. 2004 tarafından KLA’in yangı semptomlarının 

ortaya çıkmasında öneme sahip PGE 2 sentezini azalttığı belirtilmiştir. 

Sugano ve ark. (1998), KLA verilen sıçanların gözlemlendiği 

araştırmalarda alerji önleyici mekanizmada görev alan IgA, IgG ve IgM 

oranlarının arttığı, gıda alerjilerinde öneme sahip IgE oranının 

azaldığını tespit etmişlerdir. Bu değerlerin oluşumunu KLA’in alerjik 

tepkimelerdeki destekleyici özelliğiyle ilişkilendirmişlerdir. 

İnsülin ve leptin seviyeleri üzerine etkileri  

KLA, yem tüketimi kontrolünü sağlayarak ve adipoz dokulardan 

sentezlenen leptin hormonunun plazma seviyesini düşürerek 

obeszitenin engellenmesi veya kontrolünde önemli rol almaktadır 

(Kong ve Pariza, 2001; Mersmann, 2002). Diyabet rahatsızlığı olan 

kişilerle yapılan çalışmada, t10, c12 izomerinin kan şekeri ve kan 

trigliserit düzeylerini azalttığı glukozun kullanılabilirliğini artırdığı 

sonucuna varılmıştır. Demirok ve Kolsarıcı (2009), Huang ve ark. 

(2008) izomerlerin etki mekanizmasını kilo kaybından sorumlu bir 

genin uyarılarak yağ hücresi yıkımının artması ve obeziteyle beraber 

diyabet oluşumunun önüne geçmesi ile açıklar.  

Arterisklerozis riskini azaltıcı etki 

KLA, arteriosklerozise (damar sertliği) neden olan kolesterolü düşürür. 

Beslenmeyle alınan KLA’nın kalp damar hastalıklarının görülme 

oranının azalttığı bunu da plazma toplam kolesterol ve düşük dansiteli 

lipoproteinlerini (LDL) azaltarak sağladığını göstermişlerdir (Kaptan 
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ve ark., 2017). Buna ek olarak KLA’in HDL kolesterolü yükselttiği gibi 

olumlu etkilere yol açtığı da ortaya konmuştur (Tanaka, 2005). Lee ve 

ark., (1994) yaptığı bir araştırmada, kontrol diyetiyle beslenen 

tavşanların, diyetlerine KLA eklenen tavşanlara göre arteriosklerozisin 

görülme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermişlerdir. Yapılan bir 

başka araştırmada ise % 20 süt yağı ile beslenen hamsterlerde diyete 

%1 KLA ilavesinde aortik lipid tortusunun önemli oranda azaldığı 

belirtilmiştir (Valeille ve ark., 2005). 

Hipolipidemik etki 

Konjuge linoleik asit, yağ asitlerinin yıkımını ve beta oksidasyonunu 

artırarak adipoz dokuda yağ asitlerinin birikim oranını düşürmektedir. 

Pariza (2002), KLA’nın vücut yağ hücrelerinin sayısını azaltmaktan 

ziyade yağ hücrelerinin boyutunu azaltma, hacmini küçültme yönünde 

etki gösterdiğini açıklamıştır. Konjuge linoleik asit kaslardaki karnitin 

palmitol transferaz aktivitesini artırarak, depo edilen yağların yıkımına 

da katkı sağlamaktadır (Khanal ve Olson, 2004). 6 hafta %0,5 LA, 

c9t11 KLA ve t10c12 KLA eklenen diyetle beslenen hamsterlar ile 

çalışılan araştırmada; hamsterların vücut ağırlığında değişiklik 

olmadığı, t10c12 ile beslenen hamsterlerde yağ kütlesinin belirgin bir 

şekilde düştüğü ortaya çıkarılmıştır. (Navarro ve ark., 2003). Vücut 

yağını düşürmede t-10, c-12 izomeri sorumludur. Haftada 3 gün 90 

dakika boyunca egzersiz yapan insanlar iki gruba ayrılmış, 12 hafta 

süresince KLA ilavesi yapılanlarda vücut yağının kontrol grubuna 

oranla önemli bir düşüşte olduğu gözlemlenmiştir (Thom ve ark., 

2001). Park ve ark. (1997) % 0.5 KLA içeren diyetle beslenen farelerin 
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kontrol grubuna göre vücut yağ miktarında %60 azalma görülmüş ve 

yağsız vücut kütlelerinde ise %14’lük bir artıs gözlemlenmiştir. Başka 

bir çalışmada KLA kullanımı LDL-C ve HDL-C değerlerinde azalma 

olurken VLDL-C değerinde artma olmuştur (Ulus ve Gücükoğlu, 

2016). 

Osteoporoz üzerine etkisi 

KLA verilen sıçanlarla yapılan çalışma sonucunda, tibia kemiğinde 

minerilizasyon ve kemik oluşum oranı düşük bulunmuştur. Fakat kemik 

oluşum oranı diyetlerinde Ringa balığı yağı+ayçiçek yağı ilavesi 

yapılan ratlarda daha yüksek değere sahip olduğu görülmüştür. 

Nitekim, kemik metabolizması ve oluşumunun diyetle alınan yağ ve 

KLA ilavesinden etkilendiği görülmüştür (Yıldırım, 2011).  

KLA’nın iskelet sistemi üzerine yararlı birtakım etkiler gösterdiği 

yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur. Hayvanlarla yapılan 

araştırmalar KLA ilavesinin kemik yoğunluğu, kemik mineral 

içerikleri, kemik kuru ağırlıkları, kemik uzunluğu veya kalsiyum, 

magnezyum, fosfat değerlerini arttırdığını göstermiştir. (Rahman ve 

ark. 2014). KLA kemik dokusunda kemik oluşumunu ve kas kitlesini 

artırmaktadır (Kurban ve Mehmetoğlu, 2006).  

SONUÇ 

Sağlık alanında üzerinde çalışılan konular; beslenmenin insanların 

hastalıklara karşı koruyucu özellikte olduğunu, hasta kişilerde ise 

tedavi sürecini hızlandırdığı ve bazı hastalıkların tedavilerinde başlıca 
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bir etken olduğunu göstermektedir. Konjuge linoleik asit, besin kaynağı 

olması yanında tedavisi kanser gibi çok zor ve masraflı olan 

hastalıkların önlenmesi için önemli bir bileşendir. KLA’nın en önemli 

izomerlerinin c9t11 ve t10c12 olduğu, bunlardan da c9t11 izomerin 

özellikle antikarsinojenik, t10c12 izomerinin ise lipit metabolizması 

üzerinde önemli fonksiyonlara sahip olduğu görülmektedir. KLA’nın 

bu kadar önemli bir besin kaynağı olmasının yanında daha çok 

hayvanlar üzerinde araştırmalar yapılmış KLA’in insan sağlığı üzerine 

etkileri konusunda yapılan çalışmalar çok sınırlı kalmıştır. Güncel 

çalışmalardan elde edinilen bulgular KLA’nın insan ve hayvan sağlığı 

noktasındaki etkilerine açıklık getirilebilmesi için güncel birçok 

çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.  
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GİRİŞ 

Herhangi bir afet olayı meydana geldiğinde, insanların olağan yaşam 

düzenleri bozularak, alışkın olmadıkları problemler hâsıl olmaktadır. 

Bu problemler, maddi kayıplara yol açabildiği gibi insan hayatını da 

tehdit etmektedir. Toplumları bu derece olumsuz yönde etkileyen 

olaylarla karşı karşıya kaldıklarında, halkın ve mülki makamların 

olaylara hızlı ve doğru reaksiyon gösterebilmeleri için planlama 

yapmaları gerekmektedir. 

Afetlere karşı yapılan hazırlıkların temelini, mevcut imkânların doğru 

tahlil edilmesi ve işlevsel bir planlama oluşturur. 

Meydana gelebilecek her afet farklı etkiler oluşturabileceğinden, 

yapılan hazırlıklar değişik sonuçları kapsayacak şekilde geniş kapsamlı 

olarak planlanmalıdır. A şehrinde meydana gelmesi muhtemel tabiat 

olayı olan sel felaketi ile ilgili hazırlanan müdahale planı ile aynı 

şehirde meydana gelecek olan büyük çaplı bir patlama olayı ile ilgili 

hazırlanacak müdahale planı farklılıklar gösterecektir. Bununla birlikte 

acil toplanma yerlerinin sabit olması, ilk yardım ekiplerinin 

görevlerinin belirli olması gibi durumlar ise planın ortak yanlarıdır. 

Acil durum planlaması 

Planlama, mevcut ve olması muhtemel durumların organize hale 

getirilmesi durumudur. Personel görev planlamasında, yapılacak işlere 

göre kişi sayısı ve işin özelliğine göre görevlendirmeler belirlenir. 

Hazırlanan planlamalar duruma dayalı eğitimler ile uygulanır, 
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karşılaşılan eksiklikler tespit edilerek plan üzerinde düzeltmeler 

yapılarak tekrar tatbik edilir. 

Acil durum planlamasında, daha önce karşılaşılan acil durum vakalarda 

tespit edilen ihtiyaçlara ilave olarak karşılaşılması muhtemel farklı acil 

durum olaylarındaki gereksinimler belirlenir. Bu gereksinimlere göre, 

mevcut imkan ve kabiliyetler dâhilinde görevlendirmeler ve iş 

bölümleri belirlenir. 

Acil durum planlamasının adımları şunlardır; 

• Planlama organizasyonunun teşkili, 

• İhtiyaçların belirlenmesi ve yönetime bildirilmesi, 

• Mevcut imkân ve kabiliyetlerin belirlenmesi, 

• Görevlendirme ve organizasyonun belirlenmesi, 

• Risk analizi, 

• Uygulama, raporlama ve geri besleme. 

 

Planlama organizasyonunun teşkili 

Planlama organizasyonu, meydana gelen veya gelmesi muhtemel acil 

durum olaylarının planlaması ve uygulanması ile görevli teşkil edilmiş 

birimdir. Teşkil edilen bu yapı, etkili bir acil durum yapılanmasındaki 

ilk ve en önemli faktördür. Organizasyon yapısında yer alan personelin 

bilgi birikimi ve tecrübesi, yapılan planlamanın etkinliğinde önemli rol 

oynamaktadır. Bununla birlikte organizasyonda yer alan personelin 

konusu ile ilgili eğitim almış olması hazırlanacak planının 
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uygulanabilirliği için yararlıdır. Organizasyonun yapısında; (Anadolu 

Ü.2018;Acil Durum Bilgisi ve Yönetimine Giris S: 72) 

Ekip sorumlusu 

Planlama organizasyonunda iyi ve başarılı bir çalışma çıkarılabilmesi 

için ekip sorumlusunun kişiliği, bilgisi, uzmanlığı ve tecrübesi çok 

önemli bir faktördür. Ekip sorumlusu mevcut kaynakların nasıl 

kullanacağını ve kullanırken kimlerle ve hangi kurumlarla koordine 

kuracağını bilmelidir. Bu yüzden ekip sorumlusunun üst düzey 

yöneticilerden seçimine dikkat edilmelidir. 

Ekip sözcüsü 

Acil durumlarda planlama ve müdahalede safhalarında organizasyonu 

temsilen yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar (arama kurtarma 

birimleri, medya, sivil toplum kuruluşlar (STK)  vb.) ile irtibat 

sağlayarak bilgi alışverişini gerçekleştirir. Ekip sözcüsünün 

organizasyonun itibarı açısından etkin bir rolü bulunmaktadır. 

Veri analiz sorumlusu 

Acil durum yönetiminde planlama organizasyonuna gelen her türlü 

verilerin analizini yaparak sağlıklı bilgi akışını sağlamakla görevlidir. 

Raportör 

Planlama organizasyonunun yapmış olduğu toplantı kararlarını yazılı 

hale getirerek organizasyon üyelerine bildirmekle görevlidir. 
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Hukuk işlemleri 

Organizasyonunun almış olduğu kararlar ile yapmış olduğu 

planlamanın mevcut yasalara uygunluğunu kontrol eder. 

Acil durum olaylarında planlama organizasyonunun tüm birimlerinin 

görev ve yetkileri önceden belirlenmeli ve ilgili birimlere tebliğ 

edilmelidir. Hangi birim ne yapacak? Medyaya açıklama yapılırken 

nelere dikkat edilecek? Halkın aydınlanması sağlanırken kaosa neden 

olacak hangi bildirimlerden kaçınılacak, organizasyon kimden talimat 

alacak, kime ne görevler verecek? gibi sorulara cevap aranmalıdır. 

İhtiyaçların belirlenmesi ve yönetime bildirilmesi 

Planlama faaliyetleri öncesi ihtiyaçların belirlenmesi, imkân ve 

kabiliyetlerin ihtiyaçlara göre organize edilmesinde, yapılacak olan 

işlem adımlarının ortaya konulmasında ve organizasyonun etkin olarak 

tasarımlanmasına fayda sağlar. Yapılacak olan planlama öncesi 

ihtiyaçların ortaya konulması, organizasyonun işlemlerin 

hızlandırılmasına ve yapılacak faaliyetlerde zamandan, personelden ve 

malzemeden tasarruf edilmesine imkân sağlayacaktır. Belirlenen 

ihtiyaçlar doğrultusunda organizasyonun sağlıklı yürümesi temel 

amaçtır. Bunun için organizasyona üst yönetim tarafından belli başlı 

yetkilerin verilmesi ve yönetimin desteğinin alınması gerekmektedir. 

Üst yönetim, planlama organizasyonun teşkilinden, vazife alacakların 

seçiminden, vazife dağılımından, organizasyonun asıl amacının ortaya 

konularak yol haritasını çıkarmakla görevlidir. 
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Mevcut imkân ve kabiliyetlerin belirlenmesi 

İhtiyaçların belirlenmesinden sonra yapılacak planlamanın 

hazırlanabilmesi için hâlihazırda imkân ve kabiliyetlerin ortaya 

konulması şarttır. Organizasyon, imkânlar ve çevre şartları göz önünde 

bulundurularak ihtiyaçların mevcut koşullara göre adaptasyonu 

sağlanır. Maksimum verimin sağlanması için imkân ve kabiliyetlerin 

gerçekçi olarak belirlenmesi gerekir. İmkân ve kabiliyetlerin 

belirlenmesinin önemi Sarıkamış örneği ile açıklanabilir. 1914 yılında 

I. Dünya Savaşında Osmanlı ile Rus İmparatorluğu arasında meydana 

gelen Sarıkamış Harekâtında mevcut imkân ve kabiliyetlerin gerçekçi 

olarak belirlenememesi gibi taktik hatalardan dolayı harekât çok sayıda 

kayıplarla ve başarısızlıkla sonuçlanmıştır.(Sarıkamış Harekatı (Erişim 

2021,30 Mart) Erişim Adresi tr.mwikipedia.org/wiki) 

İmkân ve kabiliyetlerin, ihtiyaçları karşılama durumu gözden 

geçirilerek eksikliklerin tamamlanması çalışmalarına başlanır. Örneğin, 

hazırlanan plana göre yangın söndürme sisteminde eksiklikler varsa bu 

tür problemler ortadan kaldırılır. 

Görevlendirme ve organizasyonun belirlenmesi 

Mevcut ve imkân kabiliyetler ortaya konulmasıyla birlikte, belirlenen 

ihtiyaçların giderilmesi için görevlendirmeler yapılır. 

Görevlendirmelerin uyum içinde hareket etmesi, işlem adımlarının 

ifasında eksiklikler olmaması maksadıyla organizasyonun belirlenmesi 

gerekmektedir. İşlerliğin acil durumlarda uyum gereksinimi için 

organizasyonun yatay örgütlenmesi şarttır. 
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Risk analizi 

Acil durum planlamasının ana unsuru risk analizidir. Meydana 

gelebilecek acil durum organizasyonda riski meydana getiren dört farklı 

unsur vardır; 

Tehlike 

Meydana gelen olayda, zararın yaşam, sağlık, mal ya da tüm çevreyi 

tehdit etme durumuna tehlike denir. Tehlike, kendiliğinden meydana 

gelebileceği gibi insan eliyle de oluşabilir. 

Maruz kalma 

Doğal afetler veya insan eliyle oluşan felaketler sonucu meydana gelen 

yıkıcı etkileri neticesinde canlıların ve yapıların (bina,tesis vb.) zarar 

görmesi durumudur. 

Savunmasızlık (zarar görebilirlik) 

Afetler sonucu oluşan etkilerden dolayı her türlü varlıklar ve ekonomik 

unsurların zarar görme riskidir. 

SONUÇLAR 

Maruz kalınan tehlikenin toplumda bıraktığı kısa, bitmiş veya devam 

eden tesirleridir. 

Risk analizinde tehlikelerin tamamı, büyüklükleri ve etkileri ayırt 

edilmeden ele alınmalıdır. Tehlikeye maruz kalacak bölgenin nereleri 

kapsadığı, bölgenin nüfus yoğunluğu ve kritik tesislerin (baraj, santral, 

havaalanı vs.) bulunup bulunmadığı, beklenen tehlikenin ne kadar 
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yıkıcı etkiye sahip olduğu gibi soruların sorulması ve cevaplarının 

tespit edilmesi gerekmektedir. Tehlikenin değerlendirilmesi için 

öncelikle meydana gelme ihtimali ve gerçekleşmesi halinde ortaya 

çıkabilecek etkilerinin neler olabileceği tespit edilmelidir.  

Tehlikenin sonuçlarının ayrıntılı bir şekilde ortaya konulabilmesi için 

çoklu sosyal ve bilimsel öğeler içeren çalışma grupları ve bilgisayar 

ortamında oluşturulmuş sanal senaryolardan faydalanılmaktadır. 

Analizin amacı tehlike ile ilgili olarak ileride gerçekleştirilecek 

uygulamalara yön vermektir. Kıymetlendirme, analiz neticesinde 

ortaya çıkan veriler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir. 

Uygulama, raporlama ve geri besleme 

Hazırlanan acil durum planı doğrultusunda duruma dayalı tatbikatlar 

yapılarak, görevlendirme, planlamanın işlerliği, organizasyonun 

etkinliği gözden geçirilir ve eksikler planlama organizasyonu 

tarafından uygulama esnasında gözlemlenerek rapor halinde yönetime 

sunulur. Personelin görevlendirme ile tespit edilen eksiklikleri yapılan 

geri beslemelerle tamamlanır.  

Acil durum yönetiminde gerekli unsurlar 

Meydana gelen acil durumların başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için 

bazı hususların göz önünde bulundurulması zorunludur. Bu hususlar 

acil durumların hızlı, etkili ve sonuç odaklı bir yönetime sahip olmasını 

sağlar. Söz konusu unsurlar; 
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Yönetim ve organizasyon 

Acil durum ve afetlerde karşılaşılan problemlerin belirlenmesi, 

çözümlere yönelik planların tespit edilmesi ve uygulamalar için veri 

akışının sağlanmasıdır. 

Yönetim ve organizasyon; organizasyon yöneticisi, yönetici ekibi ve 

acil durum yönetim merkezinden (ADYM) oluşur. 

Organizasyon yöneticisi 

Organizasyon içinde, acil durumların yönetilerek birimlerin 

idaresinden sorumlu olan kişidir. 

Yönetici ekibi 

Yönetici ekibi, afet ve acil durumlarda karşılaşılabilecek farklı tehlike 

ve sorunların bertaraf edilebilmesi için problemleri doğru şekilde tespit 

ederek, çözüm yöntemlerini belirleyebilecek yetenek ve tecrübelere 

sahip yöneticilerden oluşmalıdır. 

Acil Durum Yönetim Merkezi (ADYM) 

Acil durumların ve müdahale eden farklı unsurların yönetilmesi için 

oluşturulmuştur. Bu merkezlerin gerekli koordinasyon ve 

haberleşmeleri etkin ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için 

tehlikenin etkilerinden korunaklı bir noktada yer alması gerekmektedir. 

iletişim 

Acil durumlara müdahale sürecinde, müdahaleci birimlerin kontrol ve 

koordinesini sağlamak amacıyla iletişim hayati öneme haizdir. Ayrıca 



DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON | 131 

 

 
 

müdahale personeli ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında da 

haberleşmenin etkin kullanılması gerekmektedir. 

Her ne karar iletişim acil durum yönetiminde önemli bir yer tutsa da bu 

tür olaylara müdahalede bazı iletişim problemleri ile karşılaşmak 

mümkündür. Örnek olarak; büyük çaplı bir afet olayında insanların 

toplu olarak telefon kullanmaları nedeniyle GSM operatörlerinin 

yaşanan yoğunluktan dolayı devre dışı kalması verilebilir. Bu tür 

olayların önüne geçmek için, GSM şirketleri tarafından iletişim 

kapasitesini arttıracak tedbirler alınmalı, toplum çeşitli tatbikatlar ve 

medya aracılığıyla bilinçlendirilmelidir. 

Organizasyon yöneticisi, acil durum müdahale safhasından hemen 

sonra ADMY’yi, tehlikeye maruz kalmış görevlileri, diğer kurum ve 

kuruluşlarda görevli personeli, arama kurtarma ve ilkyardım ekibi ile 

haberleşmeye geçmelidir. Organizasyon yöneticisi tarafından bu tür 

olayların tatbikatı yapılarak kim hangi kurum ile irtibatı nasıl 

sağlayacağı önceden bildirmelidir. 

Acil durum ikazında fazla vakit kaybedilmesi demek müdahale ve 

kurtarma faaliyetlerin etkilerinin zafiyete uğratılması anlamına 

gelmektedir.  

Acil durum ikazlarının hızlı ve güvenilir yapılabilmesi can ve mal 

kaybının en az seviyeye indirilmesini sağlar. 

Arama kurtarma 

Arama kurtarma faaliyetlerinde esas amaç hayat kurtarmaktır. Söz 

konusu faaliyette ilgili birimlerle koordineli çalışmak çok önemlidir. 
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Bu birimleri koordine eden kişi olayın özelliğine göre 

değişebilmektedir.  

Arama kurtarma birlikleri olay yerine gelmeden önce kolluk tarafından 

olay bölgesinin emniyeti alınmalı, ayrıca seyirci kalabalık bölgeden 

uzaklaştırılmalıdır. Arama kurtarma birliklerinin en önemli amacı 

yaralıların olay yerinden çıkarılmasıdır. Söz konusu faaliyet tahliye 

planları doğrultusunda, en güvenli ve hızlı bir şekilde yaralıların sağlık 

kuruluşuna sevki için tahliyelerini gerçekleştirirler. Bu esnada kurtarma 

birimlerinin tahliye koridoru ve güzergâhında diğer kurum ve 

kuruluşlarla koordine sağlanarak tahliye sekteye uğratılmamalıdır. 

Arama kurtarma personeli gerektiği durumda yaralılara ilkyardım ve 

triaj uygulama kapasitesine sahip olmalıdır. 

Olayın niteliğine göre tahliye edilecek yerden sondaki safha bir 

toplanma alanı belirlenmesidir. Hatta gerekli durumlarda sığınak olarak 

kullanılabilecek yerlerinde tahsis edilmesi gereklidir.  Toplanma yerleri 

ve sığınakların gidiş istikametlerine yön işaretleri konulmalı ve 

izdihama sebep olunmamalıdır. Ayrıca her ihtimal değerlendirilmeli 

alternatif sığınaklar ve toplanma noktaları da belirlenmelidir. 

Acil eylem planı 

Acil durumlara müdahale esnasında hangi personelin ne görev 

yapacağını tanımlamak ve personele yol göstermek amacıyla önceden 

hazırlanmış görev tanım formları, çizelgeler, görevlendirme listeleri ve 

yönergelerden oluşur. 
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Planlar, bağlı bulunan organizasyonun karşılaşılan tehlike durumunda 

yapması gerekli görevleri en kısa sürede etkili şekilde yapılmasını 

sağlamak amacıyla her türlü tehdit göz önünde bulundurularak farklı 

müdahale yöntemlerini kapsayacak şekilde detaylı olarak 

hazırlanmalıdır. Planlar yazılı kaynak şeklinde olmalı ve personelin 

kolaylıkla erişimine imkân sağlamalıdır. Önceden yapılacak olan 

tatbikat ve senaryolu eğitimler esnasında bu planların tatbik edilmelidir. 

Sosyal işbirliği 

Afet ve acil durumlar neticesinde ortaya çıkan etkiler çoğu zaman geniş 

alana yayılarak çok sayıda insanı olumsuz olarak etkilemektedir. Bu 

tarz durumlarda ihtiyaç sahiplerine zamanında ve yeteri kadar yardım 

sağlayabilmede kaynakların ve personelin sınırlı olması nedeniyle 

aksaklıklar meydana gelebilmektedir. Meydana gelebilecek 

aksaklıkların önüne geçmek ve mağduriyetleri engellemek amacıyla 

sadece belli bir kurum tarafından değil toplumun geneline yayılmış bir 

işbirliği organizasyonun varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla 

mülki makamlar, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerince acil 

durumun her aşamasında organizasyon yönetimi ile koordine kurularak 

imkân ve kabiliyetler ölçüsünde katılım sağlanmalı,  toplumda sosyal 

yardımlaşma farkındalığı geliştirilebilmelidir.  

Normalleşme ve onarım 

Acil durumdan kaynaklı tehdit ortadan kalktıktan sonra meydana gelen 

yıkım veya hasarın onarılarak insanların afet öncesi yaşam düzenlerinin 

yeniden sağlanması amaçlanmaktadır. Bunu sağlayabilmek için bina ve 
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alt yapıların yeniden inşası kadar insanların eski iş olanaklarına tekrar 

sahip olarak yaşam kalitelerine kavuşmaları hedeflenmektedir. Bu 

amaçla uygun finansal kaynaklar oluşturmak, özellikle esnaflara vergi 

muafiyeti veya sigorta prim borçlarının ertelenmesi gibi çeşitli teşvikler 

sağlanmalıdır. 

İdare ve ikmal 

İkmal terimi, genelde ticari veya askeri olarak değerlendirilse de aslında 

hayatın her anında ve her alanında var olan çok önemli bir 

ihtiyaçtır.(Afet Durumlarında Lojistik Süreçlerinin Önemi, (Erişim 

2021 Mart 13) Erişim Adresi https://globelink-unimar.com)  

 İkmal; ihtiyaç duyulan yaşam ve barınma malzemelerinin yani ürünün 

ihtiyaç duyulan yer ve zamanda temin edilmesidir. 

İkmal özellikle hayatın durma noktasına geldiği afet olaylarında daha 

fazla önem kazanmaktadır. Bu yüzdendir ki iyi bir idare ve ikmal afet 

planlarının önemli unsurlarından biridir. 

İkmal için afet olayının meydana geldiği bölgelere ulaşımın sağlanacağı 

en uygun rotalar seçilmelidir. 

Söz konusu süreçte görev alacak personel listesi ve görev tanımları 

yazılı olarak kişilere önceden tebliğ edilmelidir. 

Acil durumlara ve olası afetlere hazırlıklı olabilmek için temel ihtiyaç 

malzemelerinin türüne göre stoklanması ve hazır halde bekletilmesiyle 

ilgili çeşitli tatbikatlar yapılmalıdır. (Afet Durmlarında Lojistik 
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Süreçlerinin Önemi,(Erişim 2021 Mart 15) Erişim Adresi  

https://globelink-unimar.com)  

Finansal kaynaklar verimli kullanılmalı ve minimum harcama ile 

maksimum afetzedeye ulaşarak fayda maliyet hesabı yapılmalıdır. 

SONUÇ 

Acil durum yönetiminin planlanmasında, çalışan ile çalışma çevresini 

etkileyecek olası tehlikeleri önceden değerlendirmek gerekir. Meydana 

gelebilecek olayların olası etkileri belirlenerek tedbir senaryoları 

geliştirilmelidir. 

Acil durumu yönetecek bir koordinatör belirlenerek sahayı tanıyan ve 

kaynaklara erişim sağlayan alan sorumlularını belirlemek gereklidir. 

Ayrıca destek elemanların seçimi ve elemanların eğitimlerine azami 

önem verilmelidir. Acil durum eğitimi senede en az bir kere verilmeli 

ve daha çok tatbikata zaman ayrılmalıdır. 

Unutulmamalıdır ki acil durum sekiz saat değil yirmi dört saattir. Bu 

nedenle tüm hazırlıklar yedi gün yirmi dört saat devam etmelidir. 

“Barışta ter dökmeyen savaşta kan döker.” Tıpkı bu söz gibi, acil durum 

planları ve gereken unsurlar zamanında gerçekleştirerek tatbik 

edilmediğinde, meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda daha fazla 

can ve mal kaybına uğranacağı unutulmamalıdır. 

 

 

 



136 | DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON 

 

KAYNAKLAR 

Anadolu, Ü. 2018 Acil Durum Bilgisi ve Yönetimine Giris Syf. 72 

Afet Yönetiminin Temel Prensipleri- İTÜ Afet Yönetim Merkezi 

 

UNİMAR : https://globelink-unimar.com/afet-durumlarinda-lojistik-

sureclerin-onemi/, Erişim tarihi:15.03.2021 Saat:20:00 

tr.mwikipedia.org/wiki.sarıkamışharekatı Erişim tarihi:30.03.2021 Saat:15.50 

www.afad.gov.tr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON | 137 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 6 

YAĞLI TOHUMLU BİTKİLERDE KURAKLIK STRESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Aynur BİLMEZ ÖZÇINAR1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Siirt  
Email: aynurbilmez@siirt.edu.tr 



138 | DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON | 139 

 

 
 

GİRİŞ 

Bitkileri etkisi altına alan çevre faktörleri kalite ve verimlilik üzerinde 

büyük bir etkiye sahip olmaktadır. Bunlar iklim - toprak faktörleri, 

doğal olmayan kirleticiler, hayvanlar ve diğer bitkiler ile rekabet 

şeklinde sınıflandırılmaktadır. Yetiştiriciliğin verimliliği için bitkilerin 

optimum çevre isteklerinin karşılanması gerekmektedir. Bu optimum 

isteklerde meydana gelen her türlü sapma o bitkide stres faktörü olarak 

meydana gelmektedir. Biyologlar tarafından benimsenen “stres” terimi 

canlı organizmalara elverişli olmayan herhangi bir çevre faktörü olup, 

elverişsiz çevre faktörüne karşı bitkinin hayatta kalabilme yeteneğine 

ise “stres drenci” olarak tanımlanmıştır (Levitt, 1980). 

Yağ bitkileri 

Dünyada yetiştirilen tek ve çok yıllık birçok yağlı tohumlu bitkiler 

bulunmaktadır. Tek yıllık olan yağlı tohumlu bitkilerin başında; Aspir, 

Ayçiçeği, Çiğit, Kolza, Soya, Susam, Yerfıstığı, Haşhaş ve Hintyağı, 

çok yıllık bitkilerin başında ise; Zeytin, Hindistan cevizi (coco) ve 

Hurma (palm) gelmektedir. Türkiye’nin sahip olduğu iklim 

özelliğinden dolayı yağlı tohumlu bitkilerin hemen hemen hepsi başarılı 

bir şekilde yetiştirilebilmektedir. 

Aspir tek yıllık bir bitki olup yazlık ve kışlık olarak ekimi 

yapılabilmektedir. Bu bitkinin eski çeşitlerinde yaklaşık % 25-27 yağ 

bulunurken, yeni çeşitlerinin geliştirilmesiyle bu oran % 46-47’ye 

kadar yükseltilmiştir (Şakir ve Başalma, 2005). Yağında doymamış yağ 

asitlerinden linoleik asidi daha çok bulundurması nedeniyle yağ 
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bitkileri arasında önemli bir yere sahip olmaktadır. Aspir bitkisinin 

iklim ve toprak seçiciliği diğer yağlı tohumlu bitkilere kıyaslandığında 

daha az olmaktadır. 

Ayçiçeği ülkemizin hemen her bölgesinde rahatlıkla yetiştiriciliği 

yapılan ve tohumunda yüksek oranda kaliteli yağ bulunan, ekim alanı, 

üretimi ve yağ üretimi bakımından ülkemizde ilk sırada yer alan önemli 

bir yağ bitkisidir. Tohumunda, yüksek ve kaliteli yağ içeriği (% 40-50) 

nedeniyle bitkisel ham yağ üretimi yönünden Dünyada ve Türkiye’de 

önemli bir yağ bitkisidir (Öztürk ve ark., 2008). 

Kolza, ülkemizde tarımı ve yararlanılması bakımından yakın bir 

geçmişi olan dünyanın en eski yağ bitkilerin başında gelmektedir 

(Arıoğlu 1999). Avrupa ve Kanada ülkelerinde ıslah edilmiş erüsik 

asitsiz, yağ ve protein oranı yüksek yeni kolza çeşitleri kanola ismiyle 

yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kolza bitkisinden elde edilen yağ besin 

değeri ve içeriği bakımından kalitesi yüksek olup, dünya kolza 

üretiminin büyük bir kısmı insan beslenmesinde kullanılmaktadır. 

Kolza bitkisi toprak ve iklim koşulları yönünden fazla seçici 

olmadığından dolayı ziraatı bütün Dünya’da rahatlıkla 

yapılabilmektedir. Tohumlarından yağı çıkarıldıktan sonra geriye kalan 

küspesi % 29.5-57.5 arasında protein içerdiğinden değerli bir hayvan 

yemidir. Tohumlarından yağı alındıktan sonra oluşan küspesi, proteince 

zengin bir yem kaynağıdır (Toker ve ark. 1998). Ayrıca, kolza küspesi 

soya küspesinden sonra içeriğindeki protein kaynağı olarak yemde en 

yaygın kullanılan ham maddelerden birisidir. Kolza yağı yemeklik yağ 

olarak kullanılmasının dışında, özellikle son yıllarda biodizel 
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üretiminde de kullanılmaya başlanmıştır. Gelişmiş ülkelerde ekim 

alanları ve biodizel üretimi hızlı bir şekilde artış göstermektedir. 

Bitkisel yağlar gıda dışında en yüksek miktarda biodizel üretiminde 

kullanılmaktadır. Dünya’da biodizel üretmek için kullanılan toplam 

yağın yaklaşık % 84’ü ise kolzadan elde edilmektedir (Tickel 2000). 

Dünyada kültüre alınan ve ilk yağlı tohum bitkisi olma özelliğini 

taşıyan susam köklü bir geçmişe ve çok zengin kullanım alanına sahip 

bir tarım ürünü olmaktadır (Şahin, 2014). Susam tohumunda % 37 - 63 

varyeteleri değişen yağ içeriğine, antioksidan, besleyici besin 

maddeleri, yüksek miktarda doymamış yağ asidi içeriği ile insan sağlı 

açısından önemli bir yağ bitkisi olma özelliğine sahiptir. Susam yağında 

diğer bitkisel yağlardan farklı olarak her birinin oranı yaklaşık % 35 - 

45 aralığında değişen oleik ve linoleik asitlerini ihtiva etmektedir (Liu 

ve ark., 1992). Ayrıca, tohumun içeriğinde bulunan sesamin (% 0.5 - 

1.5) ve sesamolin (% 0.3 - 0.5) gibi ikincil maddelerden dolayı susam 

yağı oksitlenmeye karşı son derece dirençli olmaktadır (Salunkhe ve 

ark., 1991). 

Soya, besin değeri ile içerdiği mineral ve vitaminler açısından oldukça 

zengin olan yağlı tohumlu bitkilerdendir. Soya tohumu içeriğinde 

yüksek miktardaki protein yanında lif, kalsiyum ve magnezyum bolca 

bulunmaktadır. Soya tohumlarında % 18 - 24 yağ, % 35 - 42 protein, % 

30 karbonhidrat ve % 5 oranında da mineral madde, çok sayıda vitamin 

ve değerli aminoasitler içermekte olup, toprağa organik madde ile azot 

sağlamasının yanında ülkemizde hem ana ürün hem de ikinci ürün 

olarak yetiştiriciliği yapılabilmektedir (Arıoğlu, 2014). 
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Yerfıstığı tohumları % 50’ye yakın yağ içermekte olup, yağında 

bulunan doymamış yağ asitlerinden oleik asit % 40 - 65 ve linoleik asit 

% 20 - 40 aralığında, doymuş yağ asitlerinden palmitik asit ortalama % 

7 ve stearik asit % 5 oranında ihtiva etmektedir. Yerfıstığı yağında 

bulunan antioksidan bir madde olan tokoferolden dolayı yağının raf 

ömrü oldukça uzundur. Yerfıstığı yağı ayrıca kozmetik ve farmasötik 

ürünlerin elde edilmesinde, boya, sabun, biyodizel üretiminde 

kullanılmaktadır (Baydar, 2008). 

Soya ve yerfıstığı gibi bitkiler baklagil bitkisi oldukları için, köklerinde 

yaşayan Rhizobium bakterileri sayesinde havanın serbest azotunu 

toprağa bağlarlar. Böylece hem kendi gereksinimleri olan azot 

miktarını karşılamış, hem de kendisinden sonra ekilecek bitkilere 

organik madde ve azotça zengin bir toprak bırakmış olurlar (Arıoğlu 

2014). 

Kuraklığın tanımı ve kuraklık tipleri 

Günümüzde kuraklığın tanımı tam olarak yapılamamıştır. Bunun 

nedeni kuraklığın bütün özelliklerini kapsayan agrometeorolojik 

araştırmaların yapılmamış olmasındandır. Genelde kurak, yağışın az 

olduğu devre için düşünülebilir. Kuraklık üzerine yıllık yağışların 

toplamlarından çok, aylar içindeki dağılışı etkili olmaktadır (Gedik, 

1997). Yıllık yağış miktarının 400 mm altına düştüğü ya da bitki 

gelişiminin hızlı seyrettiği aylarda yeterli miktarda yağış alamayan ve 

toprakta nemin solma noktasında bulunduğu yerlere kurak bölge ismi 

verilmektedir. Bununla birlikte kuraklık, meteorolojist, hidrolojist, 

ekonomist ve klimatolojistler gibi birçok araştırmacı tarafından farklı 
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şekillerde ifade edilmektedir. Agronomistlere göre kuraklık, topraktaki 

nem miktarının bitkinin solma noktasında bulunmasıdır. Kuraklığı 

genel ilkeler içerisinde, ağır (ivegen, akut) kuraklık, sürekli (kronik) 

kuraklık ve fizyolojik kuraklık olarak üç kısma ayırmak mümkün 

olmaktadır (Eriş, 1990). Ağır kuraklık, kuvvetli güneşlenme ve 

rüzgârdan meydana gelmektedir. Bu gibi durumlarda susuzluk kendini 

şiddetli bir şekilde gösterir; özellikle genç bitki ve tohumlar kurur. Yaşlı 

bitkiler asimilasyon yetersizliğinden ötürü solar, sürgün uçları kurur, 

verim azalır ve kalite düşer, büyüme yavaş yavaş durur. Kuraklığın en 

erken belirtisi solgunluk olup, bu durumdaki bitkiye su verildikçe 

solgunluk geçer, aksi takdirde bitki ölür. Akut kuraklığın sebep olduğu 

zararlar, otsu bitkilerin gençlik devresinde daha fazla olmaktadır. 

Yüzlek bir kök sistemine sahip olan bitkilerde ve ilkbaharda ortaya 

çıkan kuraklık çok tehlikeli olmaktadır. Yazın görülen kuraklıkta ise 

ürünün bir kısmının yok olmasına neden olabilmektedir. Kuraklığın 

sebep olduğu zarar, temel olarak süresine bağlı olduğundan dolayı kısa 

süreli kuraklıklar daha az zararlı olmaktadır. Kronik kuraklık, toprakta 

taban suyunun düşmesi sonucu görülen bir kuraklık şeklidir. Bu gibi 

bölgelerde bulunan bitkiler bir yandan taban suyunun düşmesinden, 

diğer bir yandan da hastalık ve zararlıların etkisiyle zayıf düşerler. 

Sürekli kuraklıkta, bitkilerde önce solgunluk, daha sonra ise ağaçların 

tepelerinden başlayarak aşağıya doğru inen kuruma hali görülür. Bu tip 

kuraklık özellikle çok yıllık bitkiler için önemli olmaktadır. 
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Kuraklık stresinin bitkiler üzerine etkileri  

Dünyada etkili olan doğal afetlerin karakteristik özellikleri ve etki 

düzeylerine göre yapılan değerlendirmelerde kuraklık ilk sırada yer 

almaktadır. Kuraklık stresi, su içeriğinde, turgorda ve toplam su 

potansiyelinde azalma, solma, stomaların kapanması ve hücre 

büyümesi ve gelişmesinde azalma şeklinde karakterize 

edilebilmektedir. Şiddetli kuraklık adım adım olarak fotosentezin 

duraklaması, metabolizma bozukluğu ve son olarak da ölüme neden 

olabilmektedir (Bohnert ve Jensen, 1996). 

Bitkilerde kuraklık stresi; mekanik, metabolik ve oksidatif etkiler 

olarak görülmektedir.  

Mekanik etki  

Kuraklık, bitki hücrelerinde belirgin su kaybı gerçekleştiğinde, bitkide 

turgor kaybıyla ilk olarak kendini gösteren strestir (Levitt, 1980). Su 

kaybıyla ilişkili olarak hücre hacmi azalır ve plazma membranı hücre 

duvarından ayrılarak yalnız plazmodezmalar aracılığıyla ilişkisini 

sürdürür (plazmoliz). Hücre özsuyu konsantrasyonu artış gösterir ve 

protoplazmada artan bir dehidrasyona neden olmaktadır. Hücrenin 

ozmotik su kaybıyla protoplast hücre çeperinden ayrılır, gerilim 

altındaki plazma membranı ve tonoplastta gerçekleşen çökme, 

yırtılmalara yol açabilir (McKersie ve Leshem, 1994) ve bu durumda 

zarlar üzerinde yerleşmiş olan hidrolitik enzimler serbest kalarak, 

sitoplazmanın otolizine neden olabilmektedirler (Salisbury ve Ross, 

1992). Bu zarar normal hücresel metabolizmayı genellikle kalıcı olarak 
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bozmaktadır. Su eksikliğinde, bitkilerin büyümeyle ve bilhassa 

uzamada yavaşlamalar ve turgorlarında azalmalar meydana 

gelmektedir (Özcan ve ark., 2004; Kalefetoğlu ve Ekmekçi, 2005).  

Metabolik etki  

Metabolik etki, hücrede aşırı su kaybı olması durumunda hücresel 

metabolizmanın bozulmasıyla ikincil stres olarak kendini 

göstermektedir. Su kaybıyla ilişkili olarak gerçekleşen iyon birikimi 

membran bütünlüğü ve proteinlerin yapısının bozulmasına neden olup 

hücreye zarar verebilmektedir (Kalefetoğlu ve Ekmekçi, 2005). 

Kuraklık stresi ile bitkinin protein metabolizmasının parçalanması ve 

protein sentezinin azalması şeklinde bozulma meydana 

gelebilmektedir. Bu durumun sonucu olarak proteinlerin yapısında 

bulunan hidrofobik ve hidrofilik aminoasitlerin su ile etkileşimleri 

bozulmaktadır. Bu protein denatürasyonlarına ve enzimlerin 

yavaşlamasına sebep olmaktadır (Bray, 1997). Proteinlerin 

parçalanmasıyla birlikte dokularda aminoasit birikimi, enzim kayıpları 

meydana gelir, ABA artar ve en önemlisi NH3 gibi toksik bir bileşik 

ortaya çıkmaktadır. NH3 bitkide metabolik dengenin bozulmasına 

sebep olmaktadır (Çırak ve Esendal, 2006).  

Oksidatif etki  

Suyun kısıtlılığında, vejetatif devrelerde bitki dokularında oksidatif 

stresin en yaygın sebebi kloroplastta gerçekleşen ışık-klorofil 

etkileşiminden olduğu belirtilmektedir (Kutlu, 2010). Bitkilerde 

oksidatif etkiye neden olan kuraklığın, oksijenin reaktif oksijen türleri 



146 | DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON 

 

oluşturarak, in vivo makro moleküllerde geri dönüşü olmayan hasar 

meydana getirmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Çavdar ve ark., 1997). 

Oksijenin neden olduğu bu oksitleyici radikaller protein, lipit, 

karbonhidrat ve nükleik asitler gibi makro moleküllerle tepkimeye 

girerek hücrelerde hasar meydana getirirler (Smirnoff, 1993; Wise, 

1995; Bartosz, 1997). 

Bitkilerde kuraklık stresi boyunca fotosentetik elektron taşınmasının 

değişimi süperoksit radikalinin oluşmasına neden olmaktadır. 

Fotosentetik elektron taşınımı kuraklık stresinin tolere edilebilmesine 

rağmen, bitkilerin yaklaşık % 20-30’u bu işlevi yerine getiremez. 

Kuraklık belirgin bir şekilde pigment kaybına neden olmaz, ancak 

tilakoid membranların organizasyonunu bozmaktadır (Ledjal ve ark., 

2000). Serbest radikaller, atomik ya da moleküler yapılarda eşlenmemiş 

elektron taşıyan moleküller olup, nispeten reaktiftirler (McKersie ve 

Leshem, 1994). Özellikle aktif oksijen türlerinin (süperoksit molekülü 

(O2 -), singlet oksijen (1O2), hidrojen peroksit (H2O2) ve hidroksil 

radikallerinin (OH-) oluşumunu içermektedirler. Reaktif oksijen türleri 

(ROS), oksijenin elektron alarak indirgenmesi neticesinde oluşmakta ve 

en az bir çift eşleşmemiş elektrona sahip olduklarından dolayı kararsız 

haldedirler. ROS’lar, DNA, pigmentler, proteinler ve lipitler gibi diğer 

hücresel moleküllerle ve metabolitlerle etkileştiklerinden dolayı doğada 

oldukça reaktiftirler (McCord, 2000; Mittler, 2002). Bu şekilde 

metabolizmaya zarar verirler, fakat sinyal iletiminde ikincil mesajcı 

olarak da işlev görmektedirler (Ashraf, 2009). ROS’lar normal 

koşullarda metabolik olaylar sırasında üretilir, fakat düşük 
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konsantrasyonlarda bitkilerin faaliyetlerini etkilemezler. Su kısıtlı hale 

geldiğinde, bitki daha fazla su kaybetmemek için, genellikle, 

stomalarını kapatır. Bu da fotosentezle fiksasyon için gerekli olan 

CO2’in alımının kısıtlanmasına neden olmaktadır. Bu durum 

fotosentetik reaksiyon merkezlerindeki enerjinin fazlalığına neden 

olmaktadır (Stuhfaulth ve ark., 1990). Sonuçta, NADP+ 

(fotosentezdeki e-akseptörü) kısıtlı hale gelir ve ferrodoksin, NADP+ 

yerine oksijeni redükler böylelikle, fotosistem I (PSI)’in elektronları 

O2’ne transferi neticesinde reaktif O2 - radikali üretilmektedir (Mehler 

reaksiyonu) (Tambussi ve ark., 2000). Birçok türde su stresi altında 

artan O2 - oluşum hızı lipid peroksidasyonuna, yağ asidi doygunluğuna 

ve bu olayların sonucunda membranların bütünüyle hasar görmesine 

neden olmaktadır (Sgherry ve ark., 1996). Süperoksitin kendisi fazla 

reaktif değildir ve daha çok H2O2 ve sonrasında OH oluşturmak 

suretiyle etkili olmaktadır (Halliwel ve Gutteridge, 1989). Hidrojen 

peroksit Calvin döngüsünde birçok enzimin inaktivasyonuna yol 

açmaktadır (Charles ve Halliwel, 1980; Kaiser, 1979). Süperoksit ve 

hidrojen peroksidin OH radikalini oluşturmak üzere tepkime esnasında 

(Haber-Weiss reaksiyonu), artan demir ya da bakır gibi diğer geçiş 

metalleri, bu reaksiyonları hızlandırmak amacıyla oksidatif hasarı daha 

da artırabilmektedir (Fenton reaksiyonu) (Smirnoff, 1993; Asada, 

1999). Ayrıca, fotosistem II (PS II)’deki suyu parçalayan bölgede de 

serbest radikaller oluşabilir. 
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Kuraklığın bitki morfolojisi üzerine etkileri  

Kurak şartlar altında yapraklarda oluşan morfolojik değişimler, 

transprasyonla kaybedilen su miktarındaki azalma; köklerde oluşan 

morfolojik değişimler ise topraktaki suyu daha şiddetli bir kuvvetle 

absorbe etme şeklinde ortaya çıkmaktadır (Çırak ve Esendal, 2006; 

Kutlu, 2010). Kuraklık stresinde bitkiler su kaybını en aza indirebilmek 

için yapraklarını dökmek suretiyle toplam yaprak alanlarını düşürerek 

transpirasyonu azaltmaya çalışmaktadırlar. Böylelikle bitki su kaybını 

en aza indirmekte ve topraktan su ile birlikte iyon alınımına da engel 

olmaktadır. Bununla birlikte bitkide yaprakların üzeri sık tüylerle 

örtünür. Bu tüyler, alttaki hücrelerin sıcaklığını 1-2 °C düşürerek 

transprasyon hızını düşürmektedir. Ayrıca yaprak üzerinde mum 

üretimi artıp, kütikula tabakası güneş ışınlarını yansıtarak sıcaklığın 

etkisini azaltır ve böylelikle transprasyon hızında azalma olmaktadır 

(Göksoy ve Turan, 1991). Yaprak alanındaki azalmanın yanı sıra birim 

alandaki CO2 fiksasyonunda da azalma olmaktadır. Böylelikle bitki 

daha az fotosentez yaparak harcadıklarını yerine koyamadığı için 

gelişme ve büyüme gerilemektedir (Costa-França ve ark. 2000; Türkan 

ve ark., 2005). Kuraklık stresi altında köklerde meydana gelen 

değişimlerden biri ise mantara benzer kalın bir doku tabakasıyla 

örtülmeleridir. Bu tabakanın görevi, alttaki canlı hücreleri, kurak ve 

sıcak toprağın etkisinden korumaktadır. Ayrıca kök gelişim hızı ve 

kökün gövdeye oranı artmaktadır. Kurak şartlarda fotosentez 

yavaşlamakta ve bunun sonucu olarak sürgün gelişimi zayıflar. 
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Fotosentez ürünlerinin büyük kısmı kök gelişimi için köklere 

taşınmaktadır (Öztürk ve Seçmen, 1992).  

Kuraklığın bitki fizyolojisi üzerine etkileri  

Kuraklık sırasında fotosentezin gerilemesi büyük ölçüde iki ayrı sebebe 

bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bunlar; orta düzeydeki su kısıtlılığı 

koşullarında stomaların kapanmasına bağlı olarak gerçekleşen stomatal 

sınırlamalar ve genellikle daha uzun süreli 10 ve daha şiddetli streslerde 

ortaya çıkan stomatal olmayan sınırlamalardır (Kalefetoğlu ve 

Ekmekçi, 2005). Kuraklık stresi altında fotosentezdeki ilk azalma, 

stomaların kapanması ve CO2 absorbsiyonunun azalmasıyla ortaya 

çıkmaktadır. Bitki, su kaybını önlemek amacıyla stomalarını 

kapadığında fotosentez için gerekli CO2’nin alımı da önlenmiş 

olmaktadır. Kuraklık stresi ile bitkideki yaprak alanı azalmakta ve bu 

duruma bağlı olarak fotosentez yavaşlamakta ve azalmaktadır (Çırak ve 

Esendal, 2006). Kuraklık stresinde stoma boyutunda azalma olurken, 

stoma sayısının; stoma geçirgenliği, net CO2 asimilasyonu ve su 

kullanım etkinliği ile pozitif ilişki olduğu ifade edilmiştir (Xu ve Zhou, 

2008). Kuraklık, bitkilerde hücrelerde turgorite kaybıyla birlikte 

ozmotik potansiyelin de azalmasına sebep olmaktadır. Su kısıtlılığına 

bir yanıt olarak ortaya çıkan bu durum, bitkide çeşitli bazı eriyebilir 

organik çözeltilerin birikimine neden olmakta ve vakuolden yapraklara 

su ile beraber taşınan ozmotik maddelerin miktarlarında artışlara sebep 

olmaktadır. Bu durum kök bölgesinde ozmotik potansiyel olarak ifade 

edilmektedir (Pesserakli ve ark., 1987). Ozmotik uyum inorganik 

iyonlar, şekerler ve aminoasitler ile yakından ilişkilidir.  
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Stomaların bitki fizyolojisindeki önemi yaprağın hücreler arası boşluğu 

ile atmosfer arasındaki gaz alışverişinin sağlanmasından ve su buharı 

çıkışına izin vermesine dayanmaktadır. Bitki çeşidine göre değişmekle 

birlikte düşük su potansiyelinde (-0.3 ile -0.8 MPa) yapraktaki 

hücrelerin turgor basıncı düşmekte ve hücrede absisik asit birikimine 

neden olmaktadır (Davies ve ark., 1994). Bu duruma bağlı olarak 

stomalar kapanmaktadır. Stomaların kapalı olmasında, bitkinin 

fotosentez etkinliği azalmaktadır (Özer ve ark., 1997). Hu ve 

Schmidhalter, (2005) ile Türkan ve ark., (2005), bitki su potansiyelinin 

azalması ve stomaların açılıp kapanmasındaki düzensizliklerden dolayı 

fotosentez etkinliğinin azalmasının bitki gelişiminde gerilemelere 

sebep olduğunu ifade etmişlerdir. Kuraklık stresi altındaki bitkilerde 

hormonal dengelerde bazı farklılıklar meydana gelmektedir. Bitki 

hormonlarının değişimi ozmotik uyum bakımından oldukça önemli 

olmaktadır (Kutlu, 2010).  

Absisik asit (ABA), stres hormonu olarak isimlendirilir, kuraklık, 

düşük sıcaklık, yüksek sıcaklık ve tuzluluk gibi abiyotik streste yer 

almakta ve bu gibi stres şartlarına bitkilerin yanıtının düzenlenmesinde 

önemli bir rol almaktadır. Bitkiler çevresel strese maruz kaldığı 

durumlarda ABA stomaların kapanmasına, böylece transprasyonun 

önlenmesini sağlamakta, öte yandan protein, RNA ve DNA’nın çeşitli 

aşamalarda sentezlenmesinin önüne geçmektedir. Ayrıca stresle ilgili 

birçok genin ifadesinin uyarılmasına da sebep olmaktadır (Thompson 

ve ark., 2000). Strese cevap olarak özellikle köklerde ABA seviyesi 

armaktadır (Shashidhar ve ark., 1996). Kuraklık stresinde bitkide etilen 
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seviyesinde yükselme ve yaşlanma başlar. Sitokinin ve giberellik asit 

ise stomaları uyararak açılmasına neden olmaktadırlar. Kuraklığa 

dayanımda genel itibari ile bitki bünyesinde ABA miktarı artarken, 

sitokinin ve giberellik asit ve IAA miktarında azalma olmaktadır (Livne 

ve Vaadia, 1965; Cummins, 1973; Hsiao, 1973; Aharoni ve ark., 1977).  

Kuraklık stresi bitkide proteinlerin yapısının bozulmasına neden olarak 

hücreye zarar verebilmektedir. Su kaybı neticesinde; proteinlerin 

yapısında bulunan hidrofobik ve hidrofilik aminoasitlerin su ile 

etkileşimleri zarar görür (Campbell, 1991). Bu olay proteinlerin 

parçalanması ve protein sentezinin tükenmesi şeklinde görülmektedir. 

Yani dokularda aminoasitler birikerek, enzim kayıpları gerçekleşir, 

ABA miktarı artar ve en önemlisi de amonyak (NH3) gibi toksik olan 

bir bileşik ortaya çıkmaktadır. NH3 bitkide hem metabolik dengenin 

bozulmasına sebep olmakta, hem de suyun yukarı doğru taşınmasına da 

engel olmaktadır (Çırak ve Esendal 2006; Kutlu, 2010). Kuraklık stresi 

esnasında meydana gelen bir başka zarar da, DNA ve RNA gibi nükleik 

asitlerin ve CO2 fiksasyonunda görev alan ribuloz bifosfat karboksilaz 

(RuBPCase) enziminin parçalanması olayıdır. Kessler (1961)’e göre, 

kuraklık stresine maruz kalan yapraklarda da RNAaz aktivitesi 

artmakta ve bu durum da nükleik asitlerin parçalanmasına sebep olduğu 

gibi ribozomları tutan messenger RNA’yı da tahrip ettiğini 

belirtmektedir. Bitkilerde kuraklık stresi ile beraber nitratı (NO3) 

indirgeyen enzim aktivitesinin azalmasıyla nitrat indirgenme aktivitesi 

düşmektedir. Ayrıca bitkiler tarafından Amonyum ve Nitrat 

formlarında alınan azotun bitki bünyesinde indirgenerek amin (NH2) 
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formuna dönüşü engellenip, aminoasitlerin oluşumu ve bu durumda 

proteinlerin de meydana gelişi engellenmiş olmaktadır.  

Kuraklığa karşı geliştirilen uyum mekanizmaları  

Kurak koşullarda bitkinin hayatta kalmasını sağlayan ve vejetatif 

dokularda su stresine karşı geliştirilen başlıca iki savunma mekanizması 

vardır. Bunlar; stresten kaçınma ve stres toleransı şeklinde olmaktadır 

(Levitt, 1980; Laffray ve Louguet, 1990; Cruz de Carvalho ve ark., 

1998). Kaçınma; stres faktörlerinin bitki dokusuna girişinin 

engellenmesi veya azaltılmasını ifade etmektedir. Tolerans ise; stres 

faktörlerinin etkisini ortadan kaldırma, azaltma veya onarma 

mekanizmalarını kapsamaktadır (Güzel, 2006). Stresten kaçınan 

bitkiler, sadece orta şiddetteki stres durumunda hayatta kalabilirken, 

strese toleranslı bitki grupları ise koruyucu mekanizmalarını 

çalıştırarak çok daha şiddetli kuraklık stresi durumlarında hayatta 

kalabilmektedirler (Kalefetoğlu ve Ekmekçi, 2005). Stresten kaçınma; 

su sıkıntısında hayatta kalmak için çok önemli bir adaptasyon 

olmaktadır. Bitkinin çevreyle temasta olan yüzeylerindeki morfolojik 

ve kimyasal yapısındaki değişim ile bitkinin yaşamı ve üretkenliği 

korunmuş olur (Jenks ve Hasegawa, 2005). Kuraklık stresinden sakınım 

mekanizmasına sahip bitkilerde geniş bir kök sistemi meydana 

gelmekte olup, stomalar kapanmakta ve daha etkili bir su kullanımı 

gerçekleşebilmektedir (Kuşvuran ve ark., 2011). 

Bitkiler oksidatif stres durumlarında yaşamlarını devam ettirebilmek ve 

stresle baş edebilmek için ROS’un kontrolünü sağlayan ve zararlı etkisi 

ile mücadele etmek için hem enzimatik, hem de enzimatik olmayan 
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bileşenlerden oluşan antioksidan savunma sistemlerine sahip 

olmaktadır (Reddy ve ark., 2004). Antioksidanlar düşük 

konsantrasyonlarda oksidasyon yapabilen ve diğer bir substratın 

oksidasyonunu azaltan veya engelleyen yani oksidasyona karşı 

mücadele eden maddelerdir.  

Enzimatik olmayan antioksidanlar 

Askorbik Asit (Vitamin C)  

Askorbik asit, bitkilerde toksik etki yapan ROS’a ilişkili olarak 

meydana gelen hasarın etkilerini engellemede rol oynayan hücrelerdeki 

en etkili ve en çok hidrofilik antioksidandır (Foyer ve ark., 1995; 

Çakmak ve Marschner, 1992; Athar ve ark., 2008). Bitkilerde bilhassa 

fotosentetik hücrelerde ve meristemlerde fazla miktarda bulunup, 

normal fizyolojik koşullarda yaprak ve kloroplastlarda düşük seviyede 

bulunmaktadır. Askorbik asit önemli bir antioksidan olup ve askorbat 

peroksidaz enzimi aracılığıyla hidrojen peroksiti direkt olarak suya 

döndürmektedir. Ayrıca O2 
-, OH ve lipid hidroperoksitlerine karşı tepki 

vermektedir (Halliwel, 1978). Böylelikle bitki metabolik süreçlerin 

düzenlenmesi ve oksidatif strese karşı koymak için hücredeki askorbik 

asit düzeyleri önemlidir.  

Glutatyon  

Glutatyon (GSH) bitkilerde oksidatif strese karşı en önemli rolü 

oynayan metabolitlerden biridir. Askorbat ile birlikte singlet oksijen, 

süperoksit ve hidroksil radikalleri ve H2O2’in detoksifikasyonunda 

etkin olmaktadır. Ayrıca lipit peroksidasyonu esnasında membran 



154 | DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON 

 

yapısının kararlılığına katkı sağlamaktadır (Davies, 2000; Cicerali, 

2004). Bitki dokularında en fazla kloroplastta bulunup, sitozol, 

endoplazmik retikulum, vakuol, mitokondri ve peroksizom gibi 

hücrenin neredeyse bütün kısımlarında bulunduğu tespit edilmiştir.  

Tokoferoller (Vitamin E)  

Lipid radikallerin ve ROS’ların temizlenmesinde rol oynadığı bilinen 

tokoferoller biyolojik membranlarda özellikle kloroplastların tilakoid 

membranlarında yoğun olarak bulunmaktadır. Bitkilerde bulunan dört 

izomeri arasında (α-, β-, γ- ve δ-) yer alan α-tokoferoller; moleküler 

yapılarında üç metil grubu içermelerinden dolayı en yüksek 

antioksidatif aktiviteye sahip olanıdır (Kamal-Eldin ve Appelqvist, 

1996; Wu ve ark., 2007).  

Karotenoidler  

Karotenoidler doğada 600’ün üzerinde çeşide sahip olup bitki ve 

mikroorganizmalarda bulunan pigmentlerdir. Kloroplastlarda yardımcı 

pigment olarak işlev yapmakta ve antioksidan özelliklerinden dolayı 

fotosistemleri ışığın zararlı etkilerinden koruyan karotenoidlerin en 

önemlileri karoten ve ksantofiller olmaktadır. Karoten pigmentler 

lipofilik antioksidan olup, bunlar fotosentetik sistemlerin temel 

bileşenleri olmaktadır (Foyer ve ark., 1994). Karotenoidlerin rolü 

oksidatif stresin neden olduğu zararların ortadan kaldırılması (Boo ve 

Jung, 1999) ve PSII pigmentlerindeki aşırı enerjinin dağıtılması 

(Demming-Adams ve Adams, 1996) yönündedir. 
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Fenolik Bileşikler  

Fenolik bileşikler bitkilerde ikincil metabolitlerin büyük bir kısmını 

temsil etmekte, bir veya daha fazla hidroksil grubu taşıyan en az bir 

aromatik halka (C6) ile karakterize edilmektedirler (Michalak, 2006). 

Sinnamik asitten sentezlenmekte olup, fenolik bileşikler, fenolik asitler, 

flavonoidler ve taninler olarak gruplandırılmaktadırlar (Balasundram 

ve ark., 2006). Fenolik bileşikler bitkilerde doku ve hücre tipine özgü 

olarak sentezlenir ve fitoaleksinleri oluşturma, UV’ye karşı koruma, 

sinyal molekülü olma ve bazı önemli yapısal bileşenleri oluşturma gibi 

işlevlere sahiptirler (André ve ark., 2009). 

Prolin 

Prolin, serbest radikallerle uzun süreli bağlar kurarak bu moleküllerin 

zararlı etkilerini büyük ölçüde azaltmaktadır (Floyd ve Zs-Nagy, 1984). 

Ayrıca zarları stabilize etmekte olup ve protein yapısının düşük yaprak 

su potansiyelinde bile savunmasını sağlamaktadır (Reddy ve ark., 

2004). 

Enzimatik antioksidanlar  

Süperoksit Dismutaz (SOD)  

SOD’lar olağanüstü katalitik etkinlikte görev yapan 

metalloproteinlerdir (Fridovich, 1986). Serbest oksijen radikallerinin 

detoksifikasyonundan sorumlu olan enzimlerdir. O2ˉ ’yi H2O2 ve O2’ye 

dönüştürme işlevi olan SOD’ların aktif merkezlerinde yer alan metal 

iyonlarına göre üç izoenzimi bulunmaktadır. Bunlar kloroplast, 

sitoplazma ve hücrelerarası boşlukta bulunan ve bakır ve çinko içeren 



156 | DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON 

 

Cu/Zn-SOD, mitokondri ve peroksizomlarda bulunan ve mangan içeren 

Mn-SOD ve plastitlerde bulunan ve demir içeren Fe-SOD’lar olarak 

ayrılmaktadır (Bowler ve ark., 1992; Sairam ve Srivastava 2000; 

Alscher ve ark., 2002; Eyidoğan ve ark., 2003; Minibaeva ve Gordon 

2003; Molassiotis ve ark., 2006). Stres koşullarındaki bitkilerde SOD 

ifadesindeki artışların biyotik ve abiyotik strese bağlı oluşan oksidatif 

stresle başa çıkmaya ve canlılığı sürdürmesine katkı sağladığı ifade 

edilmiştir (Harinasut ve ark., 2003; Attia ve ark., 2009).  

Katalaz (KAT) 

Katalaz, yüksek konsantrasyondaki H2O2’nin 2 elektronunu kullanarak 

H2O ve O2 ‘yi direkt olarak indirgenmesini katalizleyen demir porfirin 

içeren hücreleri strese karşı korumada görevli olan en önemli enzimatik 

antioksidanlardandır (McClung 1997; Dionisio-Sese ve Tobita, 1998; 

Chaudiere ve Ferrari-Iliou 1999). Esas olarak peroksizomlarda ve aynı 

sırada glioksizomlarda bulunmaktadır (Mittler 2002, Del Rio ve ark., 

2003). Ancak az miktarda da mitokondride ve apoplast bölgelere de 

yerleşmiştir (Taşğın ve ark., 2006). Yapısında 4 adet hem molekülü 

bulunan bir hemoproteindir. Stres koşullarındaki birçok bitkide farklı 

katalaz izozimlerini kodlayan genlerin davranışları incelendiğinde bu 

enzimi kodlayan genlerin stresle bağlı olarak ifade düzeylerinin de 

arttığı belirlenmiştir (Matsumura ve ark., 2002; Millar ve ark.; 2003).  

Peroksidaz (POD)  

H2O2’yi kullanarak fenoller ve hidrokinonlar gibi çok sayıda aromatik 

bileşenlerin dehidrojenasyonunu katalizleyen hem yapısına sahip 
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proteinler olmaktadırlar (Bergmeyer ve Grabl, 1983; Banci 1997; Kim 

ve ark., 2000). Peroksidazlar hem’i çevreleyen iki farklı kısma ayrılmış 

ve birbirine sarılıp dönen 10-11 α-heliksten meydana gelmiştir (Çuvaş, 

2007). POD, elverişli olmayan dış faktörlerde üretilen zararlı oksijen 

radikallerinin seviyesini düzenleme rolünü üstlenmekte ve süperoksit 

dismutaz ve katalazında içinde olduğu bitki hücresinin koruyucu enzim 

kompleksinin parçasıdır (Bakardjieva ve Christov, 1996). Bitkisel 

POD; yapraklarda, yaralanan gövdelerde, kotiledon yapraklarda, çiçek 

saplarında bulunmakta olup ve bu gibi doku hücrelerinde nükleus, 

mitokondri, ribozom, hücre duvarı ve hücre membanlarında yer 

almaktadır (Bergmeyer ve Grabl 1983; Banci 1997; Hamed ve 

ark.,1998; Kim ve ark., 2000; Taşğın ve ark., 2006). POD’un; 

ligninleşme, IAA’nın bozulmasında, hücre duvarındaki 

polisakkaritlerin çapraz bağlanması ve proteinlerin toplanması gibi pek 

çok fizyolojik olayda rol oynadığı ve birçok metabolik olayın 

gerçekleşmesine de yardımcı olduğu ifade edilmiştir (Çuvaş, 2007; 

Şahin, 2009).  

Askorbat Peroksidaz (APX)  

Yüksek bitkiler, algler, kamçılılar gibi birçok organizmada ROS’a karşı 

gerçekleştirilen savunma mekanizmasında önemli rol oynadığı 

düşünülen enzimatik antioksidanlardan biridir (Mobin ve Khan, 2007). 

Askorbat peroksidaz (APX) ve glutatyon redüktaz (GR) enzimleri 

birlikte askorbat-glutatyon döngüsünde hidrojen peroksitin 

detoksifikasyonunda belirleyici görev almaktadırlar (Çakmak ve ark., 

1993; Çakmak ve ark., 1994; Foyer ve Noctor 2005; Cho ve ark., 2009). 
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Kloroplastlardaki başlıca peroksidaz, elektron alıcısı olarak askorbik 

asiti (AsA) kullanan APX’tir ve burada H2O2, APX tarafından 

uzaklaştırılmaktadır (Shigeoka ve ark., 2002).  

Glutatyon Peroksidaz (GPX)  

Bitkilerdeki çoklu gen familyası tarafından kodlanan, glutatyonu H2O2, 

organik ve lipit hidroperoksitlerin miktarını düşürmede kullanılan hem 

içeren bir glikoproteindir. Sitozolde, vakuolde ve hücre duvarında 

görev yapmaktadır. Fenolik bileşikleri ve askorbatı substrat olarak 

kullanmakta, ayrıca hidrojen peroksitin indirgenmesini de katalize 

etmektedir (Hiraga ve ark., 2001; Dixit ve ark., 2001; Leisinger ve ark., 

2001).  

Glutatyon Redüktaz (GR)  

Çoğunlukla kloroplastlarda rol oynarken okside glutatyonun (GSSG) 

glutatyona (GSH) indirgenmesini katalizleyen bir enzimdir (Creissen 

ve ark., 1994; Srivalli ve ark., 2003). Kloroplast, sitozol ve aynı 

zamanda da mitokondride yer almaktadır (Hausladen ve Alscher 1993). 

Glutatyon redüktaz, H2O2 uzaklaştırmada sınırlayıcı bir enzim olup ve 

askorbatın yeniden üretiminde istenen yüksek GSH/GSSG oranının 

korunmasında ihtiyaç duyulmaktadır (Sudhakar ve ark., 2001). 

Kuraklığa cevapta GR aktivitesinin artan seviyeleri, NADP+ / NADPH 

oranını artırabilmekte ve böylelikle fotosentetik elektron taşıma 

zincirinden elektronları kabul edecek NADP+ ’nın bulunabilirliğini 

sağlamaktadır (Jung, 2004).  
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Yağlı tohumlu bitkilerde kuraklığın etkisinin incelendiği 

çalışmalar 

Liu ve ark., (2005) yürütmüş oldukları çalışmada toprak kuruluğu 

boyunca soyada yaprak gaz değişiminin sürgün ve kök gelişimi üzerine 

etkisini ve kısıtlı toprak suyunda su kullanım etkinliğini 

araştırmışlardır. Çalışmada iyi sulanan ve kurak stresi altındaki 

bitkilerde sürgün kuru ağırlığı, transpirasyon, stomatal iletkenlik, 

yaprak su potansiyeli, yaprak ozmotik potansiyeli, yaprak turgor 

basıncı, kök su potansiyeli ve ksilemdeki ABA konsantrasyonunu 

incelemişlerdir. Toprak kuruluğu boyunca kök su potansiyelinin 

azalması ile ksilemdeki ABA konsantrasyonunun göreceli olarak 

arttığını ve ABA 26 konsantrasyonunun artması ile birlikte stomatal 

iletkenlikte 1,0’dan 0,40’a doğrusal bir azalma meydana geldiğini 

belirlemişlerdir. Ayrıca bu azalma ile göreceli olarak azalan yaprak 

turgor basıncı arasında doğrusal bir korelasyon olduğunu rapor 

etmişlerdir. 

Soyada kurağa dayanım gücünü ortaya koymak amacıyla Liu ve Guo 

(1987), yüksek, orta ve düşük susuzluk direncine sahip soya 

tohumlarının su emme katsayılarını sırasıyla 1.16, 1.34 ve 1.38 olarak 

gözlemlemişlerdir. 

Guo ve ark. (1988), yürütmüş oldukları çalışmada 4 yüksek, 2 orta ve 4 

zayıf susuzluk direncine sahip toplam 10 soya çeşidini tarla şartlarında, 

yaprakların serbest prolin içeriği, su tutma kapasitesi, su emme 

kapasitesi ve su içeriği bakımından karşılaştırmışlardır. Her üç tipte de 
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yaprak su emme kapasitesi ile toprak su içeriği arasında pozitif bir 

korelasyon bulunduğunu rapor etmişlerdir. 

Doğan ve Avu, (2013) yürütmüş oldukları çalışmada, farklı bor 

bileşiklerinden oluşan, kontrollü koşullarda yetiştirilen soya bitkilerinin 

kullanıldığı çalışmada fideler zamana bağlı olarak (kontrol, 3, 6, 9, 12, 

15 ve 18 gün) farklı kuraklık uygulamalarına maruz bırakılmıştır. 

Kuraklık stresine karşı bor bileşiklerinin uygulanması amacıyla yapılan 

araştırmada, yapraklarda klorofil, MDA, prolin ve iyon miktarları 

ölçülmüştür. Stres + potasyumlu bor grubunda, klorofil ve prolin 

miktarının arttığı, MDA miktarının kontrolle aynı seviyelerde olduğunu 

rapor etmişlerdir.  

Yunusa ve ark., (2014) 6 farklı soya çeşidinde yapmış oldukları 

çalışmada kuraklık stresinin ilerleyen dönemlerinde genotiplerin bitki 

boyunda ve yaprak alanında azalmaların olduğunu tespit etmişlerdir. 

Somasundaram ve ark., (2009) yapmış oldukları çalışmada, kuraklık 

stresi altında susam bitkisine paclobutrazol (PBZ) ve absisik asit 

uygulamalarının etkisinin incelendiği bir çalışmada bitkinin farklı 

bölümlerindeki enzimatik olmayan antioksidan (askorbik asit, 

tokoferol) değişimleri araştırılmıştır. Sonuçlara göre askorbat ve 

tokoferolün kuraklık şartlarındaki susamda önemli derecede arttığı 

belirlenmiştir. PBZ’nin kuraklık ve iyi sulama şartlarında bu 

antioksidan enzimlerinin artmasına neden olduğu, aksine ABA 

uygulaması ise enzimatik olmayan antioksidanları azalttığını 

bildirmişlerdir.  
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Kuraklık stresi ile birlikte şeker kamışında (Choluj ve ark., 2004) ve 

ayçiçeğinde (Güneş ve ark., 2008) K iyonu alımının engellenmesi bu 

elementlerin bitki bünyesinde azalmasına neden olduğunu rapor 

etmişlerdir. 

Li ve ark., (2010) kolzada (Brassica napus L.) kuraklığa toleransın 

arttırılması amacıyla tohuma GA3 uygulamalarının etkinliğini 

inceledikleri çalışmalarında, ohum uygulamalarında GA3 kullanımının 

çimlenmeyi ve kuraklığa karşı fidelerin toleransının arttırdığını rapor 

etmişlerdir. 

Moghanibashi et al. (2012), kurak ve tuz stresinde hidrasyon 

uygulamasının ayçiçeği tohumunun çimlenme üzerine etkilerini 

incelediği çalışmalarında, iki ayçiçeği çeşidi (Urfloar ve Blazar) 24 saat 

suda bekletilmiş ve kurak ve tuz stresi koşullarında çimlenme indeksleri 

incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre 24 saat 

hidrasyon uygulamasının stres koşullarında çimlenme ve fide 

gelişimini arttırdığını rapor etmişlerdir. 

SONUÇ 

Bitki büyümesini engelleyen her türlü faktör stres olarak 

tanımlanmaktadır. Dünyanın birçok yerinde kuraklık, tuzluluk, aşırı 

sulama, yüksek ve düşük sıcaklık, pH ve ağır metallerin neden olduğu 

stresler yaygın olarak görülmektedir. Son yıllarda çevresel bir sorun 

olan küresel ısınmanın etkisiyle beraber, tarımsal kuraklık ile tarım 

alanlarını olumsuz yönde etkileyerek, başta yağ bitkileri olmak üzere 

tarımsal bitkilerde önemli verim kayıplarına neden olmaktadır. Her 
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geçen gün suyun önemi daha fazla hissedilmeye başlanmıştır. Bitkiler 

kuraklık stresine karşı fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler cevap 

niteliğinde, çevresel şartlara adapte olmayı sağlayacak tolerans 

mekanizmaları geliştirmektedirler. 
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INTRODUCTION 

Light often refers to the visible part of solar radiation or a type of energy 

that affects the eye. The light is emitted in electromagnetic waves. The 

velocity of these wave movements is described as 3x108 m/s. 

Electromagnetic waves both from natural (solar) sources like the sun 

and artificial sources like LEDs move in a sinusoidal orbit towards the 

direction of emission. The distance between the two peak points of this 

sinusoidal curve close to each other is called “wavelength.” 

Electromagnetic waves, which are emitted from natural and artificial 

sources, can be at different wavelengths (Yildiz et al., 2010). When the 

electromagnetic spectrum is classified, the lengths of the 

electromagnetic waves are regarded. Figure 1 gives information on the 

electromagnetic spectrum and visible radiation zone. 

 

Figure 1. Electromagnetic spectrum and visible radiation zone (Anonymous, 2021) 

 

All beings in the world benefit from the rays from the sun. Plants make 

use of these rays by converting the physical energy of the sun into 

chemical food energy in organic matter through photosynthesis. So, 
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organic matter has a vital role in soil properties of physiological, 

chemical and biological, plant health and Carbon sequestration (Şahin 

and Ceritoglu, 2020). The lack of redundancy of light intensities 

significantly affects certain metabolic functions of the plants. The light 

is an essential element for plant development, beginning from seed 

germination to harvesting. İt affects many factors for plant 

development, such as the formation of vegetative and generative 

organs, chlorophyll formation, removal of nutrient elements from the 

soil through plant roots and nitrate accumulation in plants whose leaves 

are edible. The light not only regarded as the energy source for plants 

but also plays an important role in some metabolic events and 

photomorphogenic mechanisms (Wassink and Stolwijk, 1956). 

 

The role of light in plant growth, physiology and metabolism 

The source of the light needed for plant development is solar rays from 

the sun or artificial light from a light source. Light from the sun has 

different wavelengths. The wavelengths between approximately 390 

nm to 760 nm are called visible light (Eris, 2007). The longest visible 

wavelength of light is red-orange light (Yang et al., 2012). Plants need 

and use visible light in the spectrum for photosynthesis (Eris, 2007). 

The plants use the energy in visible wavelength emitted by the sun in 

photosynthesis. The reactions of the plants to light energy are different 

and their ability to hold light, depending on the photosynthetic 

pigments, varies by type. The light is absorbed by pigments in the blue 

and red areas (McCree, 1972). 
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The study by Akgun et al. (2020) to evaluate the effect of the LED’s 

colour temperature and exposure time on seed germination of basil 

(Ocimum basilicum L.) suggests that the interaction of LED colour 

temperature and the exposure time had a significant effect on the 

germination rate. They stated that the germination time has decreased 

by 12% while the germination rate has increased by 43% with the LED 

application of 6500 K for 15 hours per day. They noted that the length 

of the plumula decreased by 54% with the increase in the exposure time 

to the LED but the radicule length was 3 times higher than the control. 

The study has shown that LEDs can effectively be used to enhance basil 

seed germination. 

The stomas of the plant are open under the light. As long as other 

conditions are favourable, stomas are open under light and closed in the 

dark. The amount of light that allows the opening of the stomas varies 

from one plant to another. Comparing the amount of light required for 

photosynthesis with the amount of light required for stoma opening, it 

was observed that photosynthesis has a higher light need.  

When the light is less than the amount the plant needs, the amount of 

carbohydrates decreases. This decrease causes certain metabolic 

changes in the plant. Shade plants expand their leaf blades when light 

is insufficient or lacking. As the blades grow, they give less photo-

synthesized products and cause the root development to slow down. 

When plant root development slows down, the rate at which plants 

utilize the nutrients within the soil is also negatively affected (Kacar et 

al., 2010; Ceritoglu et al., 2020). Daylight is naturally preferred as it is 

a broader spectrum source of light that the plant needs compared to 
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artificial lighting. Light is insufficient when emitted from a single 

source. Light provides optimum gain when comes by being emitted and 

is evenly distributed across all parts of the plant. This makes the light 

easier to access the under leaves of the plant, which benefits less from 

light. However, since daylight is insufficient due to its difference in 

season or during the day, artificial light must be used (Tuna et al., 2015). 

The amount of light absorbed by the leaves under low light conditions 

is directly proportional to the quality of the light. The amount of light 

absorbed by the leaves also varies depending on the pigment content of 

the leaves (Hogewoning et al., 2010). The leaf blades and 

photosynthesis capacity of the plant are highly effective on the growth 

rate of the plant (Beyhan et al., 2008). 

Supply of the lighting required to attain the desired development when 

the light needed by the plant is insufficient through artificial means is 

called “photoperiodic lighting”. By applying photoperiodic lighting, 

plants can be cultivated in all four seasons of the year. The study by 

Karakas (2008) accomplished favourable results in the cultivation of 

chrysanthemum and spurt as well as cloves through photoperiodic 

lighting. 

Importance of density and wavelength of used light 

Many external factors during the production in greenhouses, such as 

climate factors, greenhouse blanketing material effects, effects of 

greenhouse construction material on the rate of luminous supply and 

absorbing radiation cause the amount of photosynthetic active light 

(PAR) and wavelength to differ from the desired rate for cultivation. 
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Also, internal factors, such as shading powder used in greenhouses, 

metal parts and lighting units used in greenhouse construction cause 

radiation energy entering the greenhouse to reach the leaves by varying 

amounts (Yagcioglu et al., 2004). 

The level of light that reaches the greenhouse varies depending on many 

factors, such as arrival angle of solar radiation, climate difference of the 

region, distribution of plants in the greenhouse and the effects of 

greenhouse construction materials. Depending on those factors, the 

radiation required for plant development decreases. Therefore, 

additional lighting systems should be used in greenhouses where there 

is insufficient light in plant production. When planning this additional 

lighting system, lighting-shading should be arranged in uniform and all 

plants in the cultivation area should be organized so that they can get 

the same proportion of light in the same way. 

Artificial lighting has beneficial results in places where the average 

daylight period is less than 4.5 hours (Argus, 2010). PAR is an 

important factor for plant growth and development. The PAR value is 

defined as the photon amount of light in the wavelength range 400-700 

nm and this value is expressed as a measurement of photosynthetic 

photon flux density. The unit of the PAR value is m-2 s-1 and 50-200 

μmol m-2 s-1 is recommended for supplementary illuminated 

greenhouses (Weir, 1975; Mpelkas, 1991). 

There is a slight shortage of plant cultivation that require high radial 

illumination in regions with high cloudiness rates in the autumn and 

winter months when PAR value is low in Turkey. The daily energy need 
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should be between 1,2-1,7 MJ m-2 s-1 for healthy plant development. İt 

is not possible to say whether lighting applications are necessary or not 

to improve photosynthesis without knowing the total daily PAR value 

and the radiation required by the plant for photosynthesis (Yagcioglu, 

2009). 

Berkovich et al. (2005) in their study reported that artificial lighting is 

the best way of identifying the reactions of plants to light and that LED 

lights are the most suitable artificial light source to achieve these 

conditions. They stated that the LEDs used today are sufficient to 

produce the PAR values required for plant growth and development. 

Light sources are divided into two parts as artificial and natural sources. 

Light from the sun is referred to as natural light, while light emitted 

from artificial lighting sources is called artificial light. Fluorescent 

lamps, metal halogen lamps and light-emitting diodes (LEDs) can be 

examples of artificial light sources (Unal, 2009). One of the aspects that 

have to be known for safe additional lighting is the information of how 

much natural light reaches the plant all day long in an artificial lighting 

system and sunshine time in the region. LED diodes have recently been 

widely used in the world and our country due to their longevity and low 

electricity consumption. 

One of the major benefits of LEDs used in plant production compared 

to conventional light sources is their ability to emit a single colour 

wavelength of light. This feature makes it easier for light in areas with 

red and blue wavelengths to reach the plant. On the other hand, the 

possibility of artificial lighting at wavelengths (colours) appropriate for 
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the beings that can photosynthesize creates a good option for vegetable 

production applications. These lamps also minimize the light stress on 

the plant and have an eco-friendlier design than other additional lighting 

lamps used. (Koc et al. 2009). 

Bayhan and Avci (2019) in their study wanted to determine the effect 

on the development of plants with green components grown in 

greenhouses, the quality parameters of the cultivated product and its 

effect on yield by using LED lighting systems in areas where the 

sunshine time is short and indoor. İn this study, they observed that the 

products cultivated by the use of different LED light sources matured 

in 63 days and the time for their harvesting shortened. The experiment 

showed that the total plant weight in the area where blue-yellow-red 

lights are used simultaneously hit the maximum value of 1175.12 g and 

that, for the Blue-yellow LED application, the lowest value was 948,15 

g. They stated that the effect of different LED light sources on vitamin 

C density is not statistically significant. 

 

Figure 2. Comparison of the energy spectrum of certain artificial light sources with 

the photosynthesis characteristics of plants (McFate, 1989) 
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The plant photosynthesis characteristics allow us to establish which 

artificial light sources and wavelengths for agriculture should be used. 

Figure 2 shows that LEDs that provide blue and red light are suitable to 

meet the energy in wavelengths that affect photosynthesis 

characteristics. Chlorophyll synthesis reached a maximum level in 

wavelengths of 445 and 650 nm. İn the 500-575 nm wavelength range, 

chlorophyll synthesis has decreased to 20% and below (McFate, 1989).  

The arrival time for lighting from light sources, illumination time and 

amount in agricultural production directly affect plant yield. Affecting 

the increase and decrease of yield, this factor varies depending on the 

agricultural product. Maximum yield can be achieved for production if 

proper lighting is used for plant production and the requirements for 

other cultivation is available. The electricity used is also saved. 

It has brought to the agenda additional light in greenhouse conditions, 

where light is insufficient to augment plant development and yield. İn 

the evenings additional lighting would have a considerable impact on 

plant growth and development rather than in the morning or noon in the 

winter when sunsets and light intensity are insufficient. Additional 

lighting systems can also be used to affect plant development before 

sunrise or after sunset. The LED lighting system also ensures plant 

growth during the hours without sun. The plants can also be produced 

in areas without sunlight through LED lighting. 

Different coloured LED lights are used in vegetable cultivation in 

greenhouse according to the stage of plant development. Red and blue 

LED lights are widely used for plant development. These colours are 
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also sold in cultivation (Johansen et al., 2011). Since LED lamps have 

no ultraviolet or infrared radiation emission and their systems contain 

no harmful elements, such as lead and mercury, they are easily used in 

plant production. 

 

Figure 3. An example of an artificial lighting system in a greenhouse (Anonymous). 

2021a) 

 

Plants have different photoreceptors that detect ultraviolet-B, 

ultraviolet-A, red, blue and distant red light (Ouzounis et al., 2015). 

These lights have different effects on plants. Blue light is known to be 

important for chlorophyll formation, stoma opening, phototropism and 

also photomorphogenesis. (de Carbonnel et al., 2010; Usami et al., 

2004). Red light alone is not enough for plant development. They need 

blue and distant red for optimum development, photosynthesis and 

biomass production (Ouzounis et al., 2015). The stoma activity is 

triggered by both red and blue light and is directly related to its 

Photogenic Photon Flux Density (PPFD). At low PPFD (around 15 

Łmol m-2 s-1), red light is ineffective while blue light causes the stomas 
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to open. However, blue light is consistent with red light (Briggs and 

Huala, 1999). The individual use of different wavelengths required for 

the plant in a closed-plant production system may cause some 

physiological problems. Therefore, red, blue, white and distant red 

combinations are needed. While red light affects plant blooming, 

nutrient content, photosynthesis and growth, blue light is effective on 

vital features, such as photosynthesis, stem extension, growth, 

phototropism (Massa et al., 2008; Kopsell et al., 2015). 

The study by Unsal and Altun (2020) used daylight-LED, Blue LED, 

Red LED and Blue LED-Red LED lights with different colours to 

determine their effect on sprout rates and seedling developments of R. 

luteum seeds. The sprout rates of the seeds to which daylight, Red LED, 

Red-Blue LED and Blue LED applied is found to be, respectively, 61%, 

45.66%, 43% and 35%. 

Since the LED lamps do not heat up, they can be placed near the plants 

and thus, frequently placed plant layers can be formed (Laouchez, 

2016). The wavelength of used light, daily illumination time, light 

intensity, position and quantity of LED modules should be taken into 

account when selecting LED modules for use in plant lighting and 

designing the lighting (Anonymous, 2019). Green-leaved or blooming 

plant species affects the selection of LED modules to be used. 

Therefore, it is necessary to make appropriate selections for each plant 

species. The correct lighting project and LED module selection allow 

for the most effective and profitable outcome. 
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CONCLUSION  

Researches on the effects of light on plant growth and development are 

growing every day due to technological advances. Changes to LED 

light infrastructure and technical advances, in particular, have led to an 

even greater increase in the studies being accomplished. LED lighting 

systems are rapidly evolving technology that promotes plant production 

and enables cultivation all seasons of the year under controlled 

conditions. LED lighting systems, in this aspect, have introduced a 

completely different and new dimension to the production. The 

difference of using additional LED lighting technology as a different 

light source for supplementary lighting than other additional light 

sources is the ability to adjust the light environment, its distance to 

plant, light grade and light hue to the desired specifications. 

LED plant production lamps seem to be disadvantageous due to the high 

initial installation cost. However, due to their multiple strengths, such 

as high efficiency in plant growth and development, long-lasting usage 

potential and the ability to provide light at the narrowband wavelength, 

they would therefore represent a powerful additional lighting system to 

augment the yield of plant production. The number of edible energy 

sources and varieties is increasing every day in the world. Electricity 

generated by solar panels meets the electricity needs of homes, factories 

and businesses. The transition to automated systems has accelerated 

with the coating of greenhouse blanketing systems installed in recent 

years with polycarbonates and partially glass materials. The 

development of high plants in these systems increases the shading and 
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reduces the quality and duration of the plant's lighting. The additional 

lighting is the most basic way to bring the plant-light relationship to a 

high level. Especially the regions with low light quality in the fall and 

winter periods are observed to switch to this system quickly. The best 

examples of this are in Northern European countries. Additional light 

also affects yield by increasing the effectiveness of fertilizers fed to the 

plant. Studies indicated the effect on nitrate accumulation of plant, 

especially in plant nitrogen transformation. 

Today, with the advancement of LED technologies, it is possible to 

achieve lower-cost lighting and even higher photosynthesis and rapid 

growth by using different wavelengths. LED technology will become 

more widespread and with today’s and future research, will make a 

substantial contribution to agriculture development. 
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GİRİŞ 

Afetler, insanları ve dünyamızı hayati derecede tehdit eder duruma 

gelmiştir. Dünyada meydana gelen olaylar değerlendirildiğinde bu 

husus net bir şekilde görülmektedir. İnsanoğlu, varoluşundan beri 

içerisinde yaşadığı gezegendeki bu doğa olaylarını çözüp anlamaya 

çalışmakta ve yıkıcı, tahrip edici olaylarla mücadele içerisindedir. Ama 

ne kadar mücadele etse de dünyamıza has doğa olayları insan hayatı, 

mal ve çevre açısından yüksek düzeyde zarara yol açmaktadır.   

Afetin büyüklüğünü, bölgede yaşayan nüfus potansiyeli, olay yerinin 

yerleşim alanına mesafesi, olayın boyutu ve gelişmişlik düzeyi 

belirlemekle birlikte, çarpık kentleşme, nüfus artış eğilimi, 

sanayileşme, eğitim durumu ve bölgede yaşayan insanların farkındalık 

seviyesinin düşüklüğü afetin zararını artırmaktadır. Genellikle insan 

faaliyetlerinin yönelimine bağlı olarak afetin boyutu değişmektedir. 

Afetler incelendiğinde bir yandan devamlı tekrarlanan doğal bir olay 

olduğu ve diğer bir yandan ise insanların faaliyetlerinden ve 

hareketlerinden meydana gelen felaketler olduğu kolaylıkla 

görülmektedir. Bundan dolayı afetler dünyanın kaçınılması imkânsız 

olan bir parçasıdır. Afetler olmadan bir hayat söz konusu olamaz. 

İnsanların sürekli olarak afet riski ve tehlikesi ile karşı karşıya olmaları, 

afetlerle beraber yaşamayı öğrenmelerini gerekli kılmaktadır.  

Afetlerden korunmak ve zararlarını asgari düzeye indirebilmek için 

dünyayı ve gezegenimizi oluşturan sistemleri iyi değerlendirerek analiz 

edilmeli, sonsuz olan insan ihtiyaçları, kısıtlı kaynaklar ile etkin ve 
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doğru bir şekilde kullanılmadır. Ayrıca olaylara bilimsel verilere dayalı 

olarak, sadece afet meydana geldiğinde bir kriz çözme ve yara sarma 

şeklinde değil, afet öncesi, sırası ve sonrasında kaynakları organize 

ederek planlama, analiz, karar verme ve değerlendirme evrelerini her 

aşamada eksiksiz uygulamak gerekmektedir. 

Temel kavramlar 

Afet ve acil durum yönetimi alanında ilgili tanımların ve kavramların 

tanımlanması önem arz etmektedir. Kavramların kullanılışına 

bakıldığında birçoğunun iç içe girdiği, bazılarının birbirlerinin yerine 

kullanıldıkları, bazılarının ise tamamen yanlış anlamda kullanıldıkları 

görülmektedir.  Bundan dolayı kavram ve tanımların belli bir çerçeve 

içerisinde ortaya konulup, kullanımlarında anlam ve dil birliği 

sağlanmalıdır. Bu sebeple afet ve acil durum yönetimi ile ilgili bazı 

temel kavramlara aşağıda değinilmiştir. (Anadolu, 2018) 

Tehlike 

 

Can ve mal kayıplarına sebep olabilen, aynı zamanda toplumun sosyal 

ve ekonomik düzenine, doğal kaynaklara, kültürel ve tarihi mekânlar ile 

çevreye zarar verme ihtimali çok fazla doğal veya insan kaynaklı süreç 

veya olaydır.  

Risk 

 

Bir olaydan dolayı meydana gelebilecek olumsuz sonuçların tamamını 

ifade eder. Bir tehdidin belirli bir zaman ve yerde gerçekleşmesi 
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halinde, tehdit altındaki birimlerin alacağı zararın seviyesine göre 

meydana gelebilecek potansiyel kayıplardır.   

Risk yönetimi  
 

Risklerin bertaraf edilebilmesi maksadıyla belirli bir plana göre alınan 

önlemler ve yapılan çalışmalardır. 

Olay  

 

İlk müdahale birimleri tarafından kontrol altına alınabilen, etkisi sınırlı 

ve yerel düzeydeki hadiselerdir.  

Kaza 

 

“Kasıt söz konusu olmaksızın, beklenmedik bir zamanda ve şekilde, 

yaralanmalara, can ve mal kayıplarına neden olan olaydır” (AFAD, 

2018). 

Felaket 

 

“Toplumun kendi kendine yetebilen bir alt bölümünün, bir zaman 

biriminde ve bir yerde, şiddetli tehlike yaşaması, toplumun üyelerinde 

ve fiziki yapılarında meydana gelen kayıplar sonucunda sosyal yapının 

aksaması ve toplumun bazı önemli fonksiyonlarının yerine 

getirilebilmesinin mümkün olmamasına neden olan herhangi bir 

olaydır” (Es, 2010).  
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Facia 

 

Toplum hayatının büyük bir kısmını etkileyen, mevcut kaynakların 

yetersiz kaldığı, olağanüstü kaynak ve kabiliyetlere ihtiyaç duyulacak 

seviyede bir tehlikenin yaşanmasıdır. 

Kriz 

 

Kriz sözcüğü, TDK’da; “Bir toplumun, bir kuruluşun veya bir kimsenin 

yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran” şeklinde 

tanımlanmıştır.  

Daha kapsamlı bir şekilde tanımlayacak olursak, bir kurumun veya 

topluluğun amaçlarını ve işleyiş mekanizmasını olumsuz şekilde 

etkileyen veya tehlikeye sokan, acil olarak müdahale edilmesi gereken, 

karşı tedbir alma ve uyum sistemlerinin yetmemesi sonucu meydana 

gelen gerilim durumudur. 

Kriz yönetimi  
 

Kriz olarak tanımlanan durumu, ortadan kaldırıp hayatı olağan akışına 

döndürmek maksadıyla yapılan sistematik ve planlı faaliyetelerdir. 

Sistematik olarak belirli basamaklarla karar almak, krizi 

sonuçlandıracak ekipleri belirlemek, uygulama sonuçlarına göre 

yeniden değerlendirme yapılmasını kapsamaktadır. 
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Acil durum  

 

Aniden meydana gelen, hızlı bir şekilde müdahale etmeyi gerektiren, 

önceden öngörülemeyen olaylardır. Acil durumun etkisi afete göre daha 

az olup, kapsadığı alan genellikle yerel niteliktedir. 

Afet  

 

“Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve 

sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran 

veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin 

yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay”. “Afet bir 

olayın kendisi değil doğurduğu sonuçtur” (AFAD, 2018). 

Afetleri, doğal afetler ve insan kaynaklı afetler olarak iki grupta 

incelemek mümkündür. 
 

Doğal afetler,  

 

Toplum hayatını önemli derecede aksatan, can ve mal kayıpları ile 

çevre zararına yol açan doğa olaylarıdır. Önceden öngörülemez. Ani 

olarak gelişir. Hızlı bir şekilde müdahale etmeyi gerektirir. 

İnsan kaynaklı afetler  
 

İnsan kaynaklı faktörlerin sebep olduğu afetlerdir. Savaşlar, çatışmalar, 

terör saldırıları, kitlesel göç hareketleri gibi olayların neden olduğu 

yerel veya bölgesel afet özellikli sonuçlardır. 
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Afet yönetimi 
 

Toplumun sağlıklı olarak bir çevrede yaşamasına zora sokan veya 

ortadan kaldıran afet olaylarının önlenmesi ve zararlarının en aza 

indirilmesi maksadıyla afet sürecinin tanısıyla başlayan ayrıntılı 

planlama ve yönetim sürecidir. 

Bütünleşik afet yönetimi ve bileşenleri 

Bütünleşik afet yönetim sistemi 

 Afet yönetimi, karşılaşılabilecek tehdit, risk ile tehlikelere karşı 

“hazırlıklı olma, zarar azaltma, müdahale etme ve iyileştirme” 

maksadıyla mevcut kaynakları birlikte kullanan, inceleme ve planlama 

yapan, uygulama sonuçlarına göre belirli kararlar alan ve bu kararların 

değerlendirilmesi yapılan süreçler bütünüdür.  

Temelde afet yönetimi yukarıda bahsedilen dört ana başlık altında 

değerlendirilir. Ancak “tahmin ve erken uyarı, afetler, etki analizi ve 

yeniden yapılanma” başlıkları da eklenerek sekiz başlık altında 

değerlendirilebileceği gibi ayrı ayrı da değerlendirilebilir. 

Şekil 1: Bütünleşik Afet Yönetimi Modeli 
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Zarar azaltma evresi 

“Afet yönetiminin başlangıç ve en önemli evresi zarar azaltma 

evresidir. Zarar azaltma süreci bütünleşik afet yönetiminin kalbi olarak 

da değerlendirilir” (Kadıoğlu, 2008). Zarar azaltma çalışmalarının 

hedefi önlemek yani felaketlerin ve acil durumların meydana 

getirebileceği olumsuz etkileri oluşmadan durdurmaktır. Afetlerden 

dolayı meydana gelecek can ve mal kayıplarının etkilerini uzun 

dönemde asgariye indirmek veya yok etmek maksadıyla yapılan ve 

devamlılığı olan çalışmalar bu süreçte yapılır. 

Zarar azaltma, multidisipliner çalışmayı gerektiren bir süreçtir. Çeşitli 

kurum ve kuruluşlar, kendi görev alanlarına giren konularda koordine 

içerisinde çalışması gerekmektedir. Zarar azaltmanın konusuna giren 

bazı çalışmaları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz (Es, 2010); 

• Mevcut durum ve kaynakların ortaya konulması, 

• Olası tehlikelerin belirlenmesi, 

• Olası risklerin profilinin çıkarılması 

• Mevcut alanların düzenlenmesi, 

• İmar planlamalarının heyelan, deprem, sel gibi tehlikelere göre 

yeniden değerlendirilmesi, 

• Önemli tesislerin konumlarının değerlendirilmesi, 

• Uygulanmakta olan planların yeniden gözden geçirilmesi ve 

geliştirilmesi, 

• Toplumun tehlike ve risklere karşı bilinçlendirilmesi, 

• En küçük birimlerden (mahalle, köy, ilçe ve il düzeyinde) 

başlayarak yönetim sistemlerini oluşturulması, 
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• Kentsel dönüşüm süreçlerine hız verilmesi, 

• İnsan kaynaklarının planlanması ve kullanılması,  

• Ulaşım  ve altyapı sistemlerinin gözden geçirilmesi,  

Bu faaliyetler çeşitli kurum ve kuruluşla, farklı disiplinlerin ortak 

amaçları doğrultusunda birlikte çalışmayı gerekli kılan uzun vadeli 

çalışmalardır. 

Hazırlık evresi 

Hazırlık evresi, afet meydana gelmeden önce yapılması gereken 

faaliyetlerin bir kısmıdır. Bu aşamada, zarar azaltma evresindeki 

çalışmaların sonuçlarına göre ihtiyaçların belirlenmesi ve acil eylem 

planının hazırlanmasını gerekmektedir. Tahliyenin nasıl yapılacağı, 

toplanma yerlerinin tespit edilmesi, il düzeyinde planların hazırlanması 

ve ihtiyaca göre yeniden güncellenmesi, müdahale ve ilk yardım için 

gerekli lojistik desteğin planlanması ve malzemenin depo stokunun 

hazırlanması bu süreçte yapılır. Ayrıca erken ikaz sistemlerinin 

kurulması ve mevcut sistemlerin çalışmasının kontrol edilmesi ile 

güncellenmesi bu aşamanın kapsamına girer. 

Gerek kamu, gerek sivil toplum örgütleri olsun, her kademedeki 

yönetimler afetlere karşı görev paylaşımı ve planlar yapmalı, belirlenen 

görevler neticesinde gerekli olan malzeme, teçhizat, personel ve eğitim 

konularında ihtiyaçlar tamamlanmalıdır.    

Zarar azaltma evresinde alınan önlemler ve yapılan faaliyetlerle 

olayların engellenmesi veya önüne geçilmesi her zaman mümkün 

olmamaktadır. Bu kapsamda afete müdahale kabiliyetinin 
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artırılması için yapılması gereken bazı çalışmaları aşağıdaki 

şekilde sıralayabiliriz (Es, 2010); 

• Afet ve Acil Yardım Planlarının hazırlanması, 

• Tahliyenin nasıl yapılacağının belirlenmesi, 

• Acil durum malzemelerinin temin edilmesi, 

• Yönetici seviyesinde eğitim verilmesi, 

• Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği geliştirilmesi,  

• Periyodik olarak eğitim ve tatbikatlar yapılması ayrıca 

tatbikatlarda görülen eksikliklerin giderilmesi,  

• Kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik kampanyalar 

yapılması ve halkın eğitilmesi, 

• Merkezi ve yerel düzeyde planların hazırlanarak güncellenmesi, 

• İl Düzeyinde “Kurtarma ve Acil Yardım Planlarının” 

hazırlanması, geliştirilmesi ve güncellenmesi,  

• Görev alacak personelin bilgi düzeylerinin eğitim ve tatbikatlarla 

geliştirilmesi, 

• Lüzumu halinde belirli bölgelere malzeme merkezleri kurulması 

ve önemli malzemelerin stoklanması, 

• Arama-Kurtarma faaliyetleri ile ilgili örgütlenmenin yapılması, 

personelin eğitimine önem verilmesi, 

• “Tahmin, Erken İkaz ve Alarm sistemlerinin” kurulması, idamesi 

ve güncellenmesi. 
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Müdahale evresi 

Afetten sonra başlayıp, afetin büyüklüğüne göre belirli bir süre 

içerisinde icra edilen faaliyetler bütünüdür. Bu aşamadaki faaliyetlerin 

temel amacı, en kısa zamanda olaylara müdahale edip, arama-kurtarma 

faaliyetlerine başlanılması, gıda, barınma, güvenlik gibi zaruri 

ihtiyaçların karşılanmasını sağlamaktır. İletişim sağlanması ve devamı, 

halkın uyarılması, başka bölgelere tahliyesi ve barındırılması, ulaşım 

konuları, arama-kurtarma çalışmaları, tıbbi yardımın sağlanması, hasar 

tespiti, yıkıntıların kaldırılması, yangın, patlama, bulaşıcı hastalıklar 

gibi olumsuz etkilere karşı yapılacak olan faaliyetler ve afet bölgesi 

dışından yapılacak yardım talepleri bu aşamadaki çalışmalardır. 

Müdahale aşamada yürütülmesi gereken bazı çalışmaları aşağıdaki 

şekilde sıralayabiliriz (Es, 2010); 

• Afet veya acil durumu ilan edilmesi,  

• İletişim ağının kurulması ve koordinasyonu sağlanması,  

• Yazılı, görsel basın ve sosyal medya aracılığıyla uyarıların 

yayınlanması, 

• Gerekli ihtiyaçları belirlenmesi,  

• Etkilenen halkın tahliyesini gerçekleştirilmesi,  

• İkincil hasarların önlenmesi için çalışmaların yapılması,  

• Geçici barınakların sağlanması,  

• Acil sağlık hizmetlerinin sağlanması,  

• Yiyecek ve içecek malzemelerinin temin edilmesi, dağıtılması ve 

korunması, 
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• Kadın, çocuk, yaşlı, engelli gibi özel nüfusun ihtiyaçlarının 

karşılanması, 

• Arama kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesi, 

• Felaket kurbanlarının kimliklendirilmesi, defnedilmesi, 

• Kamuoyunun bilgilendirilmesi,  

• Yardım faaliyetine katılan gönüllülerin koordine edilmesi 

• Bozulan kamu düzeninin yeniden sağlanması,  

• Afetin etkilerinin ve yıkımın boyutunun belirlenmesi,  

• Afetten etkilenenlere psikolojik destek sağlanması, 
 

İyileştirme evresi 

Bütünleşik afet yönetim sisteminin dördüncü ve son aşaması 

iyileştirmedir. Toplumu oluşturan unsurların normal yaşama dönmeleri, 

kendi kendilerine yetecek duruma gelmeleri, ilerleyen dönemlerde 

meydana gelebilecek tehlikelere karşı korunmalarını sağlayacak 

çalışmaları kapsar (Arca, 2012). İyileştirme çalışmaları genellikle 

müdahale aşamasının hemen akabinde başlar. Hatta bazen yapılacak 

faaliyete bağlı olarak müdahale aşaması ile eş zamanlı da başlayabilir. 

Bu aşamanın temel amacı afet bölgelerinin ulaşım, iletişim, yiyecek, 

içecek, giyecek gibi temel ihtiyaçlar, alt yapı çalışmaları, eğitim, kalıcı 

konutların inşası, ekonomik ve sosyal yaşamın normale dönmesi için 

gerekli faaliyetleri yapmaktır (Şahin, 2019). 

İyileştirme aşamasında yürütülmesi gereken bazı çalışmaları aşağıdaki 

şekilde sıralayabiliriz (Es, 2010); 

• Hasarın ayrıntılı durum tespitinin yapılması, 
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• Can ve mal kayıplarının tespit edilmesi, 

• Kayıpların telafisi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi,  

• Kalıcı konutlar ve iş yerleri için yeni yerleşim bölgelerinin 

belirlenmesi,  

• Afet sonucu yıkılan enkazın kaldırılması, 

• Hasar görmüş yapıların belirlenerek onarım işlemlerinin 

yapılması, 

• Afetten etkilenen halkın sosyal ve psikolojik yaralarının 

sarılması. 
 

Ayrıca, bütünleşik afet yönetimi çerçevesinde, bu aşamaya Yeniden 

Yapılandırma evresini de dâhil etmekte fayda vardır. Yeniden 

yapılandırma evresinde afetten etkilenen toplulukların 

gereksinimlerinin en az afet öncesindekine, mümkünse daha ileri bir 

düzeyde karşılanana kadar devam etmesi gerekmektedir.  

 

SONUÇ 

Acil durumlar ve afetler, bütünleşik afet yönetimini gerektiren 

durumlardır. Afet meydana geldikten sonra, olay tespiti, haberleşme, 

lojistik, arama-kurtarma, bölgeyi boşaltma, ilkyardım, kamu düzeninin 

yeniden teşkil edilmesi, insani yardım malzemelerinin kabul edilmesi, 

kayıt altına alınması, dağıtılması, depolanması, güvenliğin sağlanması, 

teşkilat, barınma ve iaşe, eğitim, basın ve halkla ilişkiler gibi konularda 

büyük ölçüde sıkıntılar yaşanmaktadır.  

Afet yönetim planını, sadece bir afet sonrasında uygulanan yara sarma 

faaliyetleri olarak değerlendirilmemelidir. Risk ve kriz yönetimi 
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anlayışının geliştirmesi ile afet öncesi, sırası ve sonrasında belirli 

sistematik ve bilimsel anlayış çerçevesinde bütünleşik bir yönetim 

sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Afet yönetiminin tüm aşamalarını ayrı ayrı düşünmeyip bir bütün 

içerisinde ele almalı, afet öncesi, esnası ve sonrasında etkin bir şekilde 

aşamaların uygulanması gerekmektedir. Bu aşamaları,  döngüsel bir 

ilişki yapısı içerisinde birbirini takip eden hatta bazen iç içe geçmiş bir 

yapıda olduğu unutulmamalıdır. Afet öncesi zarar azaltma ve hazırlık 

çalışmaları etkili bir şekilde ve zamanında uygulamak gerekmekte, afet 

esnasında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme ve yeniden 

yapılandırma çalışmalarını takiben, edinilen tecrübelere göre, döngü 

yeniden başlatılmalıdır.  
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Campylobacter etkenleri, Epsilonproteobacteria sınıfında, 

Campylobacteriaceae ailesine ait Campylobacter cinsi içinde yer 

almaktadırlar (Barrow G and Feltham R K A 2004, Krieg N R 2005). 

Campylobacter cinsi içinde alt türlerle beraber toplamda 21 tür vardır 

(Vandamme P, Dewhirst F E et al. 2005, Montville T J and Matthews 

K R 2008, Habib I, De Zutter L et al. 2013), ancak bazı kaynaklarda bu 

sayının 30 olduğu görülebilmektedir (Zautner A E and Masanta W O 

2015). Genel olarak gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde 

gastrointestinal hastalıkların nedeninin çoğunlukla termofilik 

Campylobacter türlerinden kaynaklandığı bilinmektedir (Yaman H and 

Elmalı M 2004, Büyükünal S K 2016, Zenebe T, Zegeye N et al. 2020). 

Dünyada yaklaşık 400-500 milyon bireyde ortaya çıkan diyareden 

sorumlu tutulduğu ileri sürülmektedir (Mughal M H 2018). Gelişmiş 

olan ülkelerde hastalığa rastlanma sıklığının 4.4-9.3/1000 kişi (World 

Health Organization 2013), sadece ABD ve İngiltereʼde ise insidansının 

6-1100/100 bin kişi olduğu belirtilmiştir (Erol İ 2007). Başka bir 

çalışmada İsveçʼte tekrarlanan enfeksiyon durumuna göre 

Campylobacteriosisʼten kaynaklı gözlemlenen ölüm sayısının, 0-1 ay 

sonrasında 30, 1-3 ay sonrasında 31, 3-12 ay sonrasında 123, 12 aydan 

fazla bir sürede ise 379 olduğu saptanmıştır (Ternhag A, Torner A et al. 

2005). Araştırmacı ölüm oranının sırasıyla en fazla görüldüğü yaş 

gruplarının sırasıyla 65 yaş ve üzeri, 15-65 arası ve 0-14 olduğunu 

savunmuştur (Ternhag A, Torner A et al. 2005).  

Enteropatojenik özellikleri nedeniyle, termotolerant olarak da bilinen 

Campylobacter jejuni, C.coli, C.Lari, C.upsaliensis türleri halk sağlığı 



216 | DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON 

 

açısından daha da önem taşımaktadır (Habib I, De Zutter L et al. 2013). 

Bu bakterilerden kaynaklı hastalıkların 2013 verilerine göre 100 bin 

kişide Avrupa Birliği ülkelerinde 27-42.6, ABDʼde 44, Yeni 

Zellandaʼda ise 383.5 seviyesinde tespit edildiği rapor edilmiştir 

(Zautner A E and Masanta W O 2015). Termofilik Campylobacter 

türleri içinde enfeksiyona neden olan en önemli türlerin başında C. 

jejuni gelmektedir (Çakmak Ö and Erol İ 2010). 

 Campylobacter türleri Gram negatif, hareketli, 0.2-0.5 µm genişlikte 

ve 0.5-5 µm uzunluğunda, sporsuz, oksidaz-katalaz pozitif, termofilik, 

mikroaerofilik ve spiral şeklindedirler. Optimum gelişme sıcaklıkları 

30-42 0Cʼdir. Fakat termofilik türlerin gelişme sıcaklıkları 42-43 

0Cʼdir. Ayrıca optimum gelişme için %10 CO2, %5 O2 ve %85 N2 

içeren mikroaerobik ortama ihtiyaç duyarlar(Barrow G and Feltham R 

K A 2004, Krieg N R 2005, Erol İ 2007, Montville T J and Matthews 

K R 2008, Pottinger P, Reller L B et al. 2018).  

Campylobacter enfeksiyonlarda bulaşma, insandan insana direk temas 

yoluyla olabileceği gibi, fekal-oral yolla veya başta pet hayvanları 

olmak üzere, infekte hayvanlarla temas yoluyla da gerçekleşmektedir. 

Bu sebeple risk grubunda olanlar veteriner hekimler, mezbaha 

personeli, kasaplar, hayvan yetiştiricileri gibi mesleklerle 

uğraşanlardır(Erol İ 2007).  

Çoğunlukla çiğ ya da az pişmiş kanatlı etlerinden bulaşan 

Campylobacter türleri, kıyma, yumurta, süt, mantar, kontamine sular ve 

bu sularla sulanmış sebzeler ve kesim sırasında kasaplık hayvanların 

bağırsağından diğer etlere bulaşabilirler (Erol İ 2007, Habib I, De Zutter 
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L et al. 2013). Campylobacteriosisin bulaşma kaynakları Şekil 2ʼde 

verilmiştir. 

 Campylobacter kaynaklı enfeksiyonlar yıl boyunca ortaya çıkabildiği 

gibi genellikle yaz aylarında görülür (Habib I, De Zutter L et al. 2013). 

İshal, kanlı ishal, ateş, karın ağrıları, mide krampları gibi belirtileri 

vardır. Ayrıca reaktif artrit (ReA), pankreas iltihabı, menenjit, kalp iç 

zarı iltihabı, Guillain-Barré sendromu gibi daha ciddi rahatsızlıklara 

neden olabilir(Erol İ 2007, Halkman A K 2019) 

Campylobacter enfeksiyonları bağırsaktaki mikroorganizma sayısına 

ve bağırsağın savunma mekanizmasına bağlı olarak oluşur. İnsanlarda 

1-5 gün içerisinde gelişir, yaklaşık 5-7 gün sürer(Erol İ 2007, Halkman 

A K 2019). Hastalığa yakalananların %20ʼsinde Guillain-Barré 

syndrome (GBS) olgusu, %1-5ʼinde reaktif artrit, %36ʼsında da Irrebal 

Bowel Sendrom (IBS) tanısı gösterdiği bildirilmiştir(World Health 

Organization 2013).  

Camphylobacter türleri gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde, 

özellikle de sıcak yaz aylarında ortaya çıkan, gıda kaynaklı 

gastrointestinal hastalıkların en yaygın nedenidir (Zautner A E and 

Masanta W O 2015). Bakteriyel ve zoonoz hastalıklar içinde dünyada 

ve Avrupa ülkelerinde ilk sırada yer almaktadır. Enfeksiyon sıklığı 

ABD ve İngiltereʼde 6-1100/100bin kişi olarak bilinmektedir (Erol İ 

2007). 

Campylobacter enfeksiyonları genellikle hafif seyretse de özellikle 

küçük yaştaki çocuklar, yaşlılar ile bağışıklık sistemi zayıf olan 



218 | DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON 

 

bireylerde ölümcül olabilmektedir. Nitekim dünyada her yıl 200 

milyonu çocuk olmak üzere toplamda 550 milyon bireyin diyare ile 

seyreden hastalığa maruz kaldığı rapor edilmiştir. Bu ishalli hastaların 

1/4ʼünden sorumlu tutulan türlerin Campylobacter oldukları ileri 

sürülmektedir (Anonymous 2021). Mortalite seviyesinin çocuklarda 

oldukça yüksek seyrettiği bilinse de, CDC (Centers for Disease Control 

and Prevention) verilerine göre Campylobacteriosisten hayatının 

kaybedenlerin oranı 150/100.000 olarak bildirilmiştir (Ajayı O, Okafor 

F et al. 2011). 

Hastalığın oluşmasındaki en önemli nedenler arasında çiğ veya yarı 

pişmiş kanatlı hayvan etleri, pastörize edilmemiş çiğ süt, yeterince 

klorlanmamış içme suları, kırmızı et tüketimi önemli rol oynamaktadır. 

Campylobacteriosisde inkübasyon süresi 2-7 gün olmakla birlikte 24-

72 saat olarak bilinmektedir. Ayrıca hastalığın enfektif dozu 106 olarak 

belirtilirse de C. jejuni için 500 adet bakterinin yeterli olduğu 

bildirilmiştir (Erol İ 2007). 

Bu derleme, Campylobacter türlerinin halk sağlığına etkileri ve bulaşı 

olması halinde gıda güvenliği hakkında bilgi vermek amacıyla 

hazırlanmıştır. 

Campylobacter türlerinin morfolojik, biyokimyasal ve fizyolojik 

özellikleri 

Yunanca “kampylos” kelimesinden türeyen Campylobacter ismi kıvrık, 

kavisli anlamlarına gelir. Hızlı hareket ederler, “S” ya da martı kanadı 

şeklinde görülürler (Keener, Bashor et al. 2004). Campylobacter türleri, 
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0.2-0.5 µm genişliğinde ve 0.5-8 µm uzunluğundadır (McClure P and 

de W Blackburn C 2009). Besi yerinde koloniler tipik olarak yayılma 

gösteren, yassı, parlak gri ve nemli görünürler (Halkman A K 2019). 

Karbonhidratları fermente ve okside ederek kullanma yetenekleri 

olmamasına rağmen (Karapınar M and Aktuğ Gönül Ş 2015), 

enerjilerini aminoasit ve trikarboksilik asit döngüsünden 

karşılamaktadırlar (Vandamme P, Dewhirst F E et al. 2005). 

Generasyon süreleri, oldukça kısa olmakla beraber optimum sıcaklıkta 

1 saat olarak belirtilmektedir (Karapınar M and Aktuğ Gönül Ş 2015).  

Antibiyotik dirençliliği 

Yapılan çalışmalarda, Campylobacter türlerinin gram-negatif ve gram-

pozitif mikroorganizmalara karşı kullanılan birçok antibiyotik ajana, 

özellikle de tetrasiklinlere karşı dirençli oldukları ileri sürülmüştür 

(Taylor D E and Courvalin P 1988). Başka antibiyotikler içinde 

sırasıyla en duyarlı olduğu ciproflaksin ve doksisilin iken, eritromiysine 

ve tetrasiklinlere karşı ise dirençli oldukları belirtilmiştir (World Health 

Organization 2013). Campylobacterlerin izole edildikleri kaynaklara ve 

türlere göre antibiyotik dirençlerinin farklılık gösterdiği bilinse de 

genellikle antibiyotiklere direnç gün geçtikçe artış göstermektedir. 

Örneğin birkaç ülkede rapor edilenlere göre; eritromisine karşı, insan 

ve domuzlardan izole edilen C. coliʼnin orta düzeyde direnç gösterdiği 

belirtilirken, C. jejuniʼnin ise en düşük seviyede direnç gösterdiği 

bildirilmiştir (Anonymous 2020). Başka bir çalışmada Campylobacter 

türlerinin antibiyotiklere direnç düzeylerinin %2.9 ila 100 arasında 

değiştiği saptanmıştır. Hayvan ve insanlardan izole edilen bu 
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bakterilerin genel olarak cephalothine %67.2, gentamicine % 67.2 ve 

trimethoprim-sulfamethoxazole ise % 33.3 oranında direnç 

gösterdikleri tespit edilmiştir (Zenebe T, Zegeye N et al. 2020). 

Enfeksiyon sıklığındaki artışın ana sebeplerinin başında; veteriner 

hekimlikte kullanılan florokinonların kullanılmasından sonra ortaya 

çıktığı ve bu antibiyotiklere karşı direncin artmasından kaynaklandığı 

ileri sürülmektedir (Erol İ 2007). 

Patojenitesi ve toksisitesi: 

1977 yılında Campylobacterler tanımlandıktan sonra, insanlarda ve 

hayvanlarda etkene rastlanma sıklığının artışına bağlı olarak çalışmalar 

günümüze değin hız kazanmıştır (Whyte P, McGill K et al. 2004, 

Ternhag A, Torner A et al. 2005, Messelhausser U, Tharigen D et al. 

2011, Acke E 2018, Igwaran A and Okoh A I 2019). En önemli 

patojenik etkilerinin başında, Salmonella ve Shigellaʼdan daha yaygın 

bir şekilde şiddetli gastroenteritisler gelmektedir(Vandamme P, 

Dewhirst F E et al. 2005, Habib I, De Zutter L et al. 2013, Halkman A 

K 2019). Ayrıca Campylobacter enfeksiyonu nadiren uzun vadeli sağlık 

sorunlarına neden olmakla birlikte, Campylobacter enfeksiyonu olan 

kişilerin% 5-20ʼsinin sınırlı bir süre için irritabl bağırsak 

sendromu(IBS) geliştirdiğini ve% 1-5ʼinin artrit geliştirdiği tahmin 

edilmektedir. Bildirilen her 1000 Campylobacter hastalığının yaklaşık 

biri Guillain-Barré sendromuna (GBS) yol açtığı tahmin edilmektedir. 

GBSʼli kişilerde haftalarca sürebilen ve sıklıkla yoğun tıbbi bakım 

gerektiren kas güçsüzlüğü veya bazen felç olabilir. Çoğu insan 

tamamen iyileşir, ancak bazılarında kalıcı sinir hasarı vardır. 
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Tahminler, Amerika Birleşik Devletleriʼndeki GBS vakalarının % 40 

kadarının Campylobacter enfeksiyonu tarafından tetiklenebileceğini 

göstermektedir (Anoymous 2021).  

Hastalığın belirtileri arasında bakteriyemi,ülseratif kolit, kırgınlık, ateş, 

karın ağrısı, mide bulantısı, baş ve kas ağrıları da yer almaktadır, 

İçerdikleri sitotoksik genleriyle hücrenin DNA yapısının bozmakta, 

apoptozis gibi durumların ortaya çıkmasında rol oynarlar (Habib I, De 

Zutter L et al. 2013). Campylobacterler tarafından oluşturulan üçlü 

kompleks toksin sayesinde sitolethal etkiye sahip olmaları bakımından 

da önemlidirler. Bu bakterilerin adhezyon ve invazyon yapma 

yeteneklerine bağlı olarak özellikle bağırsaklarda ciddi hemorajiler 

yaptığı ileri sürülmektedir (Habib I, De Zutter L et al. 2013). Ayrıca 

bakterinin tek polar flagella ile hızlı hareket edebilmesi patojenitesinde 

önemli rol oynamasında bir diğer önemli faktördür(Erol İ 2007). 

Çevresel koşullara karşı dirençlilikleri 

Mikroorganizmalar üreyebilmek ve canlılıklarını sürdürebilmek için 

optimum ortam koşullarına ihtiyaç duyarlar. Bu optimum koşulları 

etkileyen faktörlerin başında sıcaklık, pH, NaCl konsantrasyonu, 

ışınlama, rutubet ve su aktivitesi(aw) gelmektedir (Fernandes R 2009, 

Temiz A 2015)  

Yapılan çalışmalarda Campylobacter türlerinin aerob, ılık ve kuru 

ortamlarda canlılıklarının zayıfladığı tespit edilmiştir. Uzun süre sulu 

ortamda kalan Campylobacter jejuniʼnin kokoid forma (hareketsiz faz) 

girdiği gözlenmiştir. Yani mikroorganizma canlıdır fakat kültüre 
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edilmeleri mümkün değildir (Erol İ 2007, Habib I, De Zutter L et al. 

2013) Campylobacter türleri kuru ortamlarda ve asidik koşularda 

canlılığını yitirmektedir (Habib I, De Zutter L et al. 2013). 

Campylobacter türlerinin gelişimini etkileyen faktörler 

Sıcaklık 

Campylobacter türleri genellikle 25-43 0C sıcaklıklar arasında 

gelişirler. Fakat bazı türlerin optimum gelişme sıcaklıkları 42 0Cʼdir. 

Bunlar termofilik türler olarak adlandırılır ve C. jejuni, C. coli, C. lari 

ve C. upsaliensis termofilik türlere örnek gösterilebilir. Termofilik 

türler 25 0Cʼ de gelişemezler (Vandamme P, Dewhirst F E et al. 2005, 

Habib I, De Zutter L et al. 2013). Ancak C. fetus sbs fetus 250Cʼde 

gelişirken, C. jejuni doylei ile C. hyointestinalis değişenlik 

göstermektedir(Vandamme P, Dewhirst F E et al. 2005).  

Campylobacterler sıcaklığa karşı oldukça hassas olmakla beraber 

genellikle 48 °Cʼde inaktif olurlar. Bu sebeple pişirme ve pastörizasyon 

sıcaklığına dayanamazlar. Yağsız sütte D 55°c değeri 1 dakikadır. Süt 

ve piliç etinin 55 veya sığır etinin 58°Cʼye ısıtılması durumunda 

canlılığını yitirir. Ayrıca, etken soğuk muhafaza, dondurma ve donmuş 

muhafaza işlemine duyarlı olmasına karşın, bu koşullarda gıdanın 

yapısına bağlı olarak uzun süre canlılığını devam ettirir (Erol İ 2007). 

Hastalık etkenlerinin daha çok yaz aylarında ortaya çıktığı yapılan 

çalışmalarla ortaya konulmuştur(Habib I, De Zutter L et al. 2013). 
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pH değeri 

Campylobacter türlerinin üremesi için gerekli pH aralığı 4.9-9.5ʼ tir. 

Fakat laboratuar koşullarında optimum pH değeri 6.5-7.5 arasında 

değişmektedir. Asitli ortamlarda (pH 4.0ʼün altında) canlılıklarını 

yitirdikleri görülmüştür (Vandamme P, Dewhirst F E et al. 2005, 

Karapınar M and Aktuğ Gönül Ş 2015, Temiz A 2015) 

NaCl konsantrasyonu 

C. jejuni, 42 0Cʼ de % 0.5-1.5 tuz konsantrasyonunda gelişim gösterir. 

%2 ve üzerinde tuz konsantrasyonunda gelişemez, tuz yokluğunda ise 

logaritmik üreme fazı uzar(Anonymous 1996), ancak tüm türleri %1 

oranında glisin ortamında gelişim göstermektedir.(Vandamme P, 

Dewhirst F E et al. 2005). 

Rutubet ve su aktivitesi(aw) 

C.jejuni ve C. coli, %99 rutubet ve %10 CO2 içeren ortamda daha geniş 

koloni oluştururken, %95 rutubet ortamında gelişimleri daha zayıftır 

(Fraser A D E, Chandan V et al. 1992). Bütün türler için gerekli olan su 

aktivitesi değeri 0.987-0.997 aralığındadır(Anonymous 1996). Ancak 

bazı kaynaklarda ise etkenlerin üremesi için gerekli olan minimum su 

aktivitesi 0.97 veya 0.98 olarak belirtilmiştir (Vandamme P, Dewhirst 

F E et al. 2005, Erol İ 2007, Karapınar M and Aktuğ Gönül Ş 2015). 

Işınlama ve diğer dezenfektenlar 

Campylobacter türleri ışınlara birçok mikroorganizmadan daha fazla 

duyarlıdır. Örneğin; Campylobacter spp. gama ışınına birçok vejetatif 
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gram-negatif bakteriden daha duyarlıdır. C.jejuni, UV ışınına Yersinia 

enterocolitica ve E. coliʼ den daha hassastır(Butler R C, Lund V et al. 

1987) Kanatlı etlerinde 3 kGy gama ışın dozunda inaktif edildiği 

belirtilmiştir (Erol İ 2007). Ayrıca gıdalarda 1.5 kGy ışınlama dozunda 

C. jejuni sayısının 7 log seviyesinde düşüş gösterdiğini, bu sebeple 

patojenlerin kontrolünde mükemmel fırsat olarak kullanabileceği ifade 

edilmiştir (Thayer D W 2007).  

Rekabetçi özelliği zayıf olan bu bakteri grubunun 10 ppm klor veya 

diğer dezenfektanlara, süperoksit anyon, hidrojen peroksit, normal 

atmosferik oksijen ve ısıya karşı oldukça duyarlı olduğu 

anlaşılmaktadır(Erol İ 2007). 

Campylobacter türlerinin gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından 
değerlendirilmesi 

Campylobacteriosis, Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) 

tarafından zoonoz hastalıklar arasında 2018 verilerine göre 246.501 

vaka ile birinci sırada gösterilmiştir, ayrıca mortalite düzeyinin % 0.03 

olduğu belirtilmiştir (Anonymous 2020). 

Yapılan çalışmalarda bu hastalığın büyük bir kısmının tavuk etinden 

kaynaklandığı tespit edilmiştir(Akman A, Koç F et al. 1995, Büyükünal 

S K 2016, Altın B 2017, Kestir E and Özpınar H 2018). 

Campylobacter etkenlerinin gıda kaynaklı pasif enfeksiyon olduğu 

belirtilmiştir. Bu yüzden gıdalarda çoğalmaları söz konusu 

olamamakta, kontamine gıda, etkenlerin taşıyıcısı konumundadır 

(Karapınar M and Aktuğ Gönül Ş 2015). 
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Bu bakterilerin özellikle 5 yaş altı çocuklarda sıklıkla görülmesi, 

önemli gastroenteritis etkenleri olmaları nedeniyle birçok insanın 

sağlığını olumsuz etkilemesi yanında bakteriyel enfeksiyonlar arasında 

en fazla görülmesi yönünden oldukça önemli zoonoz bir hastalık olarak 

tarif edilmektedir(Çakmak Ö and Erol İ 2010). 

Campylobacter türlerinin insanlarda genellikle 500 hücre sayısının oral 

yolla alınmasıyla klinik semptomların ortaya çıktığı bildirilmektedir. 

Ayrıca sitotoksik aktivite ile canlının DNA yapısını olumsuz 

etkileyerek toksik etki gösterebilmektedir. Sitotoksik özellikteki 

Campylobacter toksinleri şunlardır: “I. 70 kDa ağırlığındaki HeLa, Çin 

hamster ovaryumu (Chinese hamster ovary; CHO) ve diğer hücrelere 

etkili fakat Vero hücrelerine etkisiz toksinler II. Vero ve HeLa 

hücrelerine etkili toksinler III. Sitoletal distending toksin (CDT) IV. Stx 

antitoksini ile nötralize edilen toksinler, Shiga-like toksin V. Hemolitik 

aktivite gösteren toksin IV. Hepatotoksin (Wassenaar 2011). 

Hastalık etkenlerinin insanlarda oluşturduğu sağlık problemlerinin 

tanımlanması ve önlenmesi amacıyla 1980ʼli yıllardan beri günümüze 

kadar bilimsel çalışmalar artış göstermiştir. Özellikle de gıda ve bu 

gıdaların kontaminasyon kaynakları açısından hem ülkemizde hem de 

diğer ülkelerde güncel çalışmalar devam etmektedir.  

Campylobacteriosis etkenlerinin özelikle tavuk etlerinde bulunmasının 

temelinde yetiştiği kümeslerin, kesimhanelerin asgari hijyenik koşulları 

sağlamadığı, kesim işlemi sırasında özellikle iç organlarının çıkarılması 

esnasında bağırsak içeriğinin ete bulaşmasının, ayrıca personel 
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hijyenindeki ihmallerin diğer ürünlere bulaştırıcılığının da oldukça 

önemli rol oynadığı bilinmektedir (Erol İ 2007) 

Gıda kaynaklı bakteriyel patojenler arasında olumsuz çevre koşullarına 

en az dayanıklı olmalarına rağmen, günümüzde en fazla enfeksiyon 

aracı olmalarının temel nedenleri arasında hijyen yetersizliği, yetersiz 

pişirme, çiğ süt ve çiğ et orjinli gıdaların tüketimi ve enfektif dozunun 

düşük olmasıyla ilişkilidir (Halkman A K 2019). 

Isıl işlemle kolaylıkla inaktif hale gelen Campylobacter türlerine, 

Seyitoğlu ve Ceylan (Seyitoğlu Ş and Ceylan Z 2014) tarafından 

Erzurumʼda tüketime sunulan tavuk dönerlerde Campylobacter 

türlerine yönelik çalışmalarında, 40 örneğin hiçbirinde etkene 

rastlamadıklarını belirtmişlerdir. 

Akman ve ark.(Akman A, Koç F et al. 1995), Ankaraʼda tavuk 

mezbahasında yapmış oldukları çalışmada; kesim aşamasında 450 

karkasın göğüs derisinde %76.9 oranında Campylobacter türlerini izole 

ettiklerini, ancak sıcak su tankından alınan 91 su örneğinin hiç birinde 

etkene rastlamadıklarını bildirmişlerdir. Yine araştırmacılar soğuk su 

tankından kesimden önce alınan 10 su örneğinde etkene 

rastlamadıklarını, kesim esnasında her seferinde birer saat arayla, üç 

defa alınan 81 su örneğinin 63ʼünde Campylobacter izole ettiklerini 

ifade etmişlerdir. Diğer taraftan karkaslardan süzülen sulardan alınan 

100 örneğin 79ʼunda, 150 adet barsak örneğinin 126ʼsında etkeni izole 

etmişlerdir. İzolasyonu yapılan etkenlerin %45. 6ʼsını C. coli , 

%54.3ʼünü de C. Jejuni olarak tanımlamışlardır. 
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Altın (Altın B 2017) tarafından Aydın ilinde satışa sunulan 40 adet 

kanat örneğinin 1 (% 2,5)ʼinde, 30 göğüs ve 30 but örneklerinin her 

birinden 1'er (% 3,33) adet olmak üzere toplamda 3 (% 3) adet 

Campylobacter spp. izole ettiğini, izole edilen bu suşların göğüs ve but 

örneklerinde C. jejuni, kanat örneklerinde ise C. coli olduğunu 

belirtmiştir. 

Büyükünal (Büyükünal S K 2016) tarafından İstanbulʼda satışa sunulan 

piliç etlerinde Campylobacter türlerinin yaygınlığını belirlemek 

amacıyla klasik ve Bax sisteminde gerçekleştirmiştir. Klasik yöntemde 

C. coli, C. jejuni ve C. lariʼnin yaygınlığını sırasıyla %15,34, %8,52 ve 

%1,7, BAX® sistemine göre de %15,90,%18,75 ve %1,7 olarak 

belirlemiştir. Ayrıca araştırmacı, C. coli suşlarının nalidiksik asite 

%78,57, ofloksasine %14,29, norfloksasine %10,71 ve ampisiline 

%10,71 seviyelerinde dirençli olduğunu ortaya koymuştur. Nalidiksik 

asite %90,91 ve %100 oranlarında direnç gösteren suşların sırasıyla C. 

jejuni ve C. lari izolatlarının olduğunu tespit etmiştir. Halk sağlığı 

açısından piliç etinin Campylobacter türlerinin önemli kaynaklarından 

biri olduğunu ve veteriner hekimlikte antibiyotiklerin dikkatle 

kullanılması gerektiğini savunmuştur. 

Çakmak (Çakmak Ö 2009) İstanbulʼda satışa sunulan hindi etlerinde 

kültür ve PCR tekniği ile Campylobacter türlerinin belirlenmesi üzerine 

yapmış olduğu bir çalışmada, kültür tekniğinde 270 hindi etinin 

133ʼünde termofilik Campylobacter türü izole etiğini, bu türlerin 

123ʼünün ise C. jejuni olduğunu, bakterinin sırasıyla en çok göğüs, but 

ve kuşbaşı örneklerinde varlığını ortaya koymuştur. Etken varlığının 
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istatistiksel olarak mevsimsel etkisinin oldukça etkili (p<0.01) 

olduğunu ileri sürmüştür. PCR tekniğinde ise, kültür tekniğinde 

tanımlanan 123 C. jejuniʼnin,11ʼini C. coli olarak belirlerken, 3ʼünü ise 

belirleyemediğini ifade etmiştir. 

Ergüler (Ergüler Ö 2007) tarafından Ankaraʼda satışa sunulan 75 tavuk 

eti örneğinin 58(%77,3)ʼinden ve 50 tavuk iç organ örneğinin 49(% 

98)ʼundan termofilik Campylobacter türlerini izole etmiştir. Tavuk eti 

izolatlarının 121(%89,6)ʼini C. jejuni, 17(% 12,6)ʼsini C. coli ve 7(% 

5,2)ʼsini C. lari olarak tanımlamıştır. İç organ izolatlarının ise 118(% 

71,5)ʼini C. jejuni, 34(% 20,6)ʼünü C. coli, 13(% 7,9)ʼünü de C. lari 

olarak identifiye etmiştir. 

Günşen (Günşen U 2004), Bursaʼda satışa sunulan tavuk eti ve 

ürünlerinde termotolerant Campylobacter türlerine 450 örneğin 188 

(%41.78)ʼinde rastladıklarını, pozitif örneklerin 102 (% 54,25)ʼsinde C. 

jejuni, 64 (% 34.22)ʼünde C. coli ve 22 (% 11,70)ʼsinde de C. laridis 

tanımlamıştır. Araştırmacı, Bursa ilinde faaliyet gösteren kasap ve 

şarküterilerde tavuk etlerinin önemli düzeyde Campylobacter türleriyle 

kontamine olduklarını ve halk sağlını olumsuz yönde etkilediklerini 

savunmuştur. Bu hastalıkla mücadelede riskli gıdaların rutin 

denetimlere tabi tutulması yanında asgari hijyenik koşulların 

sağlanmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. 

Di Giannatale ve ark (Di Giannatale E, Calistri P et al. 2019) İtalyaʼda 

satışa sunulan tavuk ve sığır etlerinde termofilik Campylobacterlerin 

varlığı üzerine yaptıkları çalışmada, etkenlere 1243 adet tavuk etinde % 

17.38, 1203 adet sığır etinde de % 0.58 oranında rastladıklarını 
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belirtmişlerdir. İzolatların %57.96ʼsını C. jejuni, %42.03ʼünü de C. coli 

olarak tanımlamışlardır. Tavuk etlerinin sığır etlerine göre, 

Campylobacteriosis etkenleriyle yüksek düzeyde kontaminasyonuna 

bağlı olarak ciddi sağlık problemlerine neden olabileceğini 

bildirmişlerdir. Ayrıca çoklu antibiyotiklere karşı dirençli olduklarını, 

bu yüzden halk sağlığını tehdit ettiğini savunmuşlardır.  

Hakkinen ve ark (Hakkinen M, Heiska H et al. 2007) Finlandiyaʼda 

sığırların kesim öncesi ve sonrasında Campylobacter 

kontaminasyonunun incelendiği bir araştırmada, 952 dışkı örneğinin % 

31.1ʼi, 948 karkas yüzey örneğinin %3.5ʼinin pozitif olduğunu 

saptamışlardır. Pozitif örneklerin sırasıyla en çok C. jejuni %19.5, C. 

hyointestinalis %10.8 ve C. coliʼnin ise %2.2 seviyesinde olduğunu 

belirlemişlerdir. Ayrıca enfeksiyona süt tipi sığırlara göre (%28.7) et 

tipi sığırlarda (%42.7) daha fazla rastlanıldığını, etkenlere en sık 

Temmuz, Ağustos ve Kasım aylarında, en az Mart ve Aralık aylarında 

rastlanıldığını ortaya koymuşlardır. 

Hussain ve ark (Hussain, Shahid Mahmood et al. 2007) Pakistanʼda et, 

süt ve diğer gıdalarda Campylobacter türlerinin varlığına yönelik 

yaptıkları çalışmada; en fazla sırasıyla çiğ tavuk etlerinde %48, çiğ sığır 

etlerinde %10.9, çiğ koyun etlerinde %5.1, diğer gıdalar içinde 

sebze/meyve salatasında %40.9, sandviçlerde % 32, peynirlerde % 11 

ve çiğ dökme süt örneklerinde % 10,2 oranlarında etkenlerin varlığını 

ortaya koymuşlardır. Genel olarak incelenen tüm örneklerin %21.5  

Campylobacter türleriyle kontamine olduğunu, bu türler içinde % 

70,6ʼsının C. jejuni ve % 29,4ʼünün de C. coli olarak tanımlandığını 
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belirtmişlerdir. Araştırmacılar etkenleri, çoğunlukla çiğ yada yetersiz 

ısıl işlem görmüş gıda örneklerinden izole edildiğini savunmuşlardır. 

Erdoğan (Erdoğan S 2020) Aydın bölgesinde satışa sunulan 120 adet et 

ve ürünü örneklerinin 62(%51,6)ʼsinde Campylobacter spp. izole 

edildiğini, bunların 51 (%42,5) adetinin ise PCR metoduyla C. jejuni 

olarak tanımlandığını bildirmiştir. Alınan numunelere göre 

konvensiyonel ve PCR metoduna göre sırasıyla; çiğ tavuk etlerinde 

%65, %54.5; tüketime hazır tavuk eti ürününde %25, %12.5; kanatlı 

taşlıkta %100,%100; çiğ hindi etinde %75, %75; tüketime hazır hindi 

eti ürününde %25, %25; dana kıymada %30,5, %25; dana köftede 

%66,6, %50 düzeylerinde Campylobacter türlerine rastlanıldığını 

belirmiştir 

Guyard-Nicodeme ve ark (Guyard-Nicodeme M, Tresse O et al. 2013) 

pişmiş tavuk butlarına doğal yollardan kesme tahtası aracılığıyla 

Campylobacter türlerinin (C. jejuni ve C. coli) varlığına %30 

seviyesinde bulaştığını, ayrıca saptadıkları bu izolatların %90ʼının 

yüzeye yapışma özelliği gösterdiğini bildirmişlerdir. Araştırmacılar 

çapraz kontaminasyonda kesme tahtalarının önemli rolünün olduğunu 

ileri sürmüşlerdir. 

Campylobacter türlerinin tavuk etlerinde bulunması yanında, önemli bir 

ürünü olan yumurtalara da bulaşı söz konusu olabilmektedir. Nitekim 

Messelhausser ve ark (Messelhausser U, Tharigen D et al. 2011) 

Almanyaʼda 2710 adet yumurta üzerine yaptıkları çalışmada yumurta 

kabuklarının %4.1 seviyesinde etken barındırdığının ancak yumurta 

sarısında etkene rastlamadıklarını bildirmişlerdir. Diğer taraftan 
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Ghasemian ve ark (Ghasemian S H, Jalali M et al. 2011) İranʼda, 

marketlerde satışa sunulan yumurtaların 100 adetinde etkene 

rastlamadıklarını bildirmişlerdir. Fonseca ve ark (Fonseca B B, Beletti 

M E et al. 2014) Brezilyaʼda satışa sunulan ticari yumurtalarda C. 

jejuniʼnin yumurta kabuklarında veya hayatta kalma durumlarının 

incelendiği bir araştırmada; odun talaşına direkt ve havaya püskürtülen 

Campylobacter etkenlerinin, odun talaşıyla temas eden ticari ve 

döllenmiş yumurtalarda 3 saat sonrasında C. jejuni tespit ettiklerini, 

döllenmemiş ticari yumurtalarda ise etkenlere rastlanılmadığını 

belirtmişlerdir. Böylece ticari yumurtaların C. jejuni ile enfekte 

olmadığını, halk sağlığını olumsuz etkilemeyeceğini savunmuşlardır. 

Izat ve Gardner (Izat A L and Gardner F A 1988) iki farklı yumurta 

işleme tesisinde üretilen yumurta ve ürünlerinin, yıkamada kullanılan 

suların Campliyobacter türleriyle kontamine düzeylerinin belirlenmesi 

amacıyla yaptıkları çalışmada, etkenlere hiç bir numunede 

saptamadıklarını bildirmişlerdir. Ticari yumurta üretim merkezlerinin 

üretmiş oldukları yumurta ve ürünlerinin bu bakteri yönünden risk 

taşımadığını, ancak pastörize edilse bile yumurtalara bir şekilde 

bulaşının olması durumunda halk sağlığının garanti edilemeyeceğini de 

savunmuşlardır.  

Jones ve ark (Jones D R, Anderson K E et al. 2012) konvensiyonel kafes 

ve taşınabilir kafeslerde tavuklardan elde edilen yumurtaların 

mikrobiyolojik kalitelerinin incelendiği araştırmalarında; 

Campylobacter türlerine konvensiyonel kafeste elde edilen yumurta 

kabuklarında 1/40, serbest dolaşım için taşınabilir kafeslerde elde 
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edilen yumurta kabuklarında ise 2/16, serbest dolaşım için taşınabilir 

kafeslerde 8/26, serbest dolaşım için çim/otlardan alınan örneklerde ise 

1/15 seviyesinde Campylobacter türlerine rastlamışlardır. 

Bir başka kontamine kaynağı olan salata sebzelerinde, Malezyaʼda 

termofilik Campylobacter türlerinin varlığına ilişkin yapılan bir 

çalışmaya göre, 309 çiğ sebzenin 153ʼü Campylobacter türleri 

yönünden pozitif bulunmuştur. 1. süper markette Campylobacter spp. 

oranı %51.9, C. jejuni %40.7, C. coli %35.2 ve C. fetus %1.9 

oranlarında, 2. süper markette Campylobacter spp. % 67.7; C. jejuni 

%67.7 ve C. coli %65.7, halk pazarında sulanarak satışa sunulan 

sebzelerde Campylobacter spp. %29.4, C. jejuni % 25.5 ve C. coli de 

%22.6 seviyesinde saptanmıştır. Araştırmacılar en yüksek 

Campylobacter sayılarının en muhtemel sayı tekniğine (MPN) göre 

pazarda sulanarak satılan sebzelerde 460, süper marketlerde ise 

>2400MPN/g olarak tespit edildiğini bildirmişlerdir(Chai L C, Robin T 

et al. 2007). 

İçme suları veya temizlemede kullanılan suların da Campylobacter 

türleriyle kontamine olmalarında önemli rollerinin varlığı söz 

konusudur. Nitekim, Denis ve ark (Denis M, Tanguy M et al. 2011) 

Fransaʼnın Brittany bölgesinde insan tüketiminde kullanılan nehir 

sularının Campylobacter türleri tarafından kirlilik düzeylerinin tespitine 

yönelik bir çalışmada, içmeye hazır işlenmiş nehir sularında 

Campylobacter türlerine rastlanılmadığını ancak nehir sularının 

%50ʼsinin bu etkenlerle kontamine olduğunu bildirmişlerdir. 297 

örneğin %74.1ʼinin C. jejuni, %17.8ʼnin C. coli, %8.1ʼinin de C. lari ile 
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kontamine olduğunu, ancak arıtılmış içme suyu olarak kullanılan 

sularda ise etkenlere rastlanılmadığını belirtmişlerdir. Araştırmacılar 

nehir sularının arıtılmadan insan, tavuk ve domuzların kontamine nehir 

sularını tüketmeleri durumunda Campylobacter enfeksiyonlarının 

önemli bir risk oluşturabileceği sonucuna varmışlardır. 

Köksal ve ark (Köksal F, Oğuzkurt N et al. 2007) İstanbulʼda 

arıtılmamış ve arıtılmış içme sularında E. coli, Aeromonas, 

Pseudomnoas gibi önemli bakteriyel patojenlere rastlamalarına rağmen 

numunelerin hiçbirinde Campylobacter türlerini saptamadıklarını 

belirtmişlerdir. 

Horman ve ark (Horman A, Rimhanen-Finne R et al. 2004) 2000-2001 

yıllarında Finlandiyaʼnın güneybatı bölgesinde 7ʼsi göl ve 15ʼi nehir 

sularından toplamda 139 adet yüzey sularını çeşitli patojen ve indikatör 

mikroorganizma yönünden incelemişlerdir. Örneklerin % 41ʼnin en az 

bir patojenle kontamine olduğunu, Campylobacter türlerine ise %17.8 

oranında rastlanıldığını, Campylobacter türleri içinde %45.8ʼini C. 

jejuni, %25ʼini C. lari, %4.2ʼsini C. coli olarak tanımladıklarını, ancak 

%25ʼini de identifiye edilmeyen Campylobacterler olarak 

belirlediklerini ortaya koymuşlardır. Bunun dışında araştırmacılar 

enterik patojenlerin kış mevsiminde daha az sıklıkta ortaya çıktığının 

(p<0.05) önemini belirtmişlerdir. 

Özelikle çiğ yada yetersiz ısıl işlem süt veya ürünlerinde de etkene 

rastlanılabilmektedir. Gülmez ve Güven (Gülmez M and Güven A 

2001) tarafından Karsʼta satışa sunulan 40 adet taze beyaz peynir 

örneğinin 2 (%5)ʼsinde C. jejuni saptadıklarını ancak salamura beyaz 
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peynir ve çeçil peynir örneklerinin hiç birinde etken saptamadıklarını 

bildirmişlerdir. 

Derelioğlu ve Turgay (Derelioğlu E and Turgay Ö 2019) tarafından 

Maraş dondurmalarında patojen bakterilerin varlığına yönelik 

çalışmalarında E. coli ve Aeromonas türlerine rastladıklarını ancak 

Campylobacter türlerine rastlamadıklarını bildirmişlerdir.  

Direkt veya dolaylı olarak Campylobacterler ile kontamine gıda veya 

suların tüketilmesiyle ortaya çıkan Campylobacteriosis insanlarda hafif 

seyirden şiddetli enfeksiyonlara kadar değişen semptomlara sebep 

olabilmektedir. Callaado ve ark (Collado, Gutierrez et al. 2013) 140ʼı 

diyareli ve 116ʼsı semptom göstermeyen hastaların dışkı örneklerini 

Campylobacter türleri yönünden incelemişlerdir. Diyareli hastaların 

%10.7, semptomsuz hastaların %1.7ʼsinden etkeni kültürel yöntemlerle 

izole ettiklerini, PCR yönteminde ise bu oranları %25.7 ve %5.2 olarak 

saptadıklarını belirtmişlerdir. Hastalığın belirlenmesinde moleküler 

tekniklerin kültürel tekniklere göre daha belirleyici olduklarını 

savunmuşlardır.  

Evans ve ark (Evans M R, Ribeiro C D et al. 2003) Galler Cardiffʼte 

2001 yılına ait hastaların dışkı örneklerinin analiz sonuçlarının geriye 

dönük incelemelerinde, 2694 hastanın 346 (%12.8)ʼsının 

Campylobacter türleriyle enfekte olduğunu, ayrıca bu enfeksiyonların 

ortaya çıkmasında tavuk yemenin % 31, salata yemenin % 21, 

şişelenmiş su içmenin % 12 oranında etkili olduğunu ortaya 

koymuşlardır. 
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Tüm bunların dışında çalışmalar ışığında Campylobacter türlerinin 

özellikle kanatlı etlerinde sık görülmesinde çalışma ortamının, 

kesimhanelerin hijyenik olmamasının, yetersiz personel ve işletme 

hijyeni, kesimhanede ve satış yerlerinde yeterince dezenfeksiyon 

yapılmamasının olduğu düşünülebilir. Böylece tavuk ve ürünlerine 

bağlı hastalığın ortaya çıkma riski artmaktadır (Kestir E and Özpınar H 

2018). 

Sonuç olarak; Campylobacter türlerinin her ne kadar olumsuz çevre 

koşullarına dayanıklı olmamasına rağmen, özellikle tavuk etleri başta 

olmak üzere sıcak kanlı hayvanlarda enfeksiyon varlığının olması 

durumunda, bu hayvanlardan elde edilen ürünlerde etken varlığı söz 

konusu olabilmektedir. Bu ürünlerin çiğ yada yetersiz ısıl işlem 

uygulanarak tüketimi sonucunda Campylobacteriosisʼe yakalanma riski 

de artmaktadır. Özellikle tüketicilerin şoklu kanatların ızgaralarda 

tekniğine uygun olmayan şekilde pişirilip tüketilmesi durumunda diğer 

patojenlerle birlikte Campylobacter kaynaklı gıda enfeksiyonlarına 

yakalanma riskinin artacağı düşünülmektedir. Ayrıca dışkıda da 

bulunması ve kanalizasyon sularının sebze yetiştirmede, kanalizasyon 

sularının içme sularına karışması durumunda bu hastalıklara yakalanma 

olasılığını da yükseltmektedir. Bu açıdan gıdaların üretiminden 

tüketimine kadar tüm aşamalarda asgari hijyenik koşulların sağlanması 

gerekmektedir. Çiğ ürünlerin özellikle de hayvansal gıdaların yeterince 

ısıl işlem uygulanması, olabildiğince çapraz kontaminasyonların 

engellenmesiyle hastalık riski azaltılmalıdır. Böylece olası can kaybının 

önlenmesinin yanında tedavi, işgücü ve verim kayıplarının da önüne 
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geçilmesi sağlanabilir. En önemlisi de Campylobacteriosis ile ilişkili 

gıda üreticilerinin ve tüketicilerin gıda güvenliği konularında eğitimler 

verilerek bilinçlendirilmeleri sağlanmalıdır. Gıda üretim ve satış 

yerlerinde, ilgili kuruluşlarca çalışan personellerin portör muayeneleri 

yanında rutin olarak gıdaların Campylobacteriosis etkenleri yönünden 

analiz edilmeleri, indikatör mikroorganizma olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON | 237 

 

 
 

KAYNAKLAR 

Acke E., 2018. "Campylobacteriosis in dogs and cats: a review." N Z Vet J 

66(5): 221-228. 

Ajayı, O., Okafor, F., Williams. L. L., Sanders, O. G., Oluwoye, J., Johnson, 

J. U., Wilson, T., 2011. "Epidemiological Approaches to Food 

Safety." Food Protection Trends 31(9): 560–568. 

Akman, A., Koç, F., Gürdal, A., 1995. "Ankara İli ve Çevresinde Bulunan 

Kanatlı Mezbahalarında Kesilen Tavuklara Ait Karkasların ve 

Mezbaha Atık Sularının Campylobacter Etkenleri Yönünden 

İncelenmesi." Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi 8(1): 179-197. 

Altın, B., 2017. Aydın İlinde Satışa Sunulan Kanatlı Etlerinde Salmonella spp. 

ve Campylobacter jejuni Varlığının Araştırılması. Yüksek Lisans 

Yüksek Lisans, Adnan Menderes Üniversitesi. 

Anonymous, 1996. Campylobacter.In: Microorganisms In Foods 5. 

Characteristics of Microbial Pathogens. UK, Springer Science & 

Business Media. 

Anonymous, 2020. "The European Union Summary Report on Antimicrobial 

Resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals 

and food in 2017/2018 " EFSA Journal, 18(3 e06007): 166. 

Anonymous, 2021, 01 may 2021. "Campylobacter."   Retrieved 20.04, 2021, 

from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/campylo 

bacter. 

Anoymous, 2021, 14 April 2021. "Campylobacter (Campylobacteriosis)."   

Retrieved 25 April 2021, 2021, from https://www.cdc.gov/ 

campylobacter/index.html. 

Barrow, G., Feltham, R. K. A., 2004. Cowan and Steel's manual for the 

identification of medical bacteria. UK, Cambridge Univ Pr. 



238 | DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON 

 

Butler, R. C., Lund, V., Carlson, D. A., 1987. "Susceptibility of 

Campylobacter jejuni and Yersinia enterocolitica to UV radiation." 

Applied and Environmental Microbiology 53(2): 375-378. 

Büyükünal, S. K., 2016. "İstanbul’da Satışa Sunulan Piliç Etlerinde 

Termotolerant Campylobacter spp. Prevalansı ve Antibiyotik 

Dirençliliği." İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43(2): 

98-109. 

Çakmak, Ö., 2009. Hindi etlerinde Campylobacter jejuni’nin kültür tekniği ve 

PCR ile saptanması. Doktora Doktora, Ankara Üniversitesi. 

Çakmak, Ö., Erol, İ., 2010. "Campylobacter jejuni’nin Gıda Güvenliği ve 

Halk Sağlığı Yönünden Önemi." TAF Preventive Medicine Bulletin 

9(2): 157-166. 

Chai, L. C., Robin, T., Ragavan, U. M., Gunsalam, J. W., Bakar, F. A., 

Ghazali, F. M., Radu, S., Kumar, M. P., 2007. "Thermophilic 

Campylobacter spp. in salad vegetables in Malaysia." Int J Food 

Microbiol 117(1): 106-111. 

Collado, L., M. Gutierrez, M. Gonzalez, H. Fernandez, 2013. "Assessment of 

the prevalence and diversity of emergent campylobacteria in human 

stool samples using a combination of traditional and molecular 

methods." Diagn Microbiol Infect Dis 75(4): 434-436. 

Denis, M., Tanguy, M., Chidaine, B., Laisney, M. J., Megraud, F., Fravalo, 

P., 2011. "Description and sources of contamination by 

Campylobacter spp. of river water destined for human consumption 

in Brittany, France." Pathol Biol (Paris) 59(5): 256-263. 

Derelioğlu, E., Turgay, Ö., 2019. "Maraş Dondurmasında Gastroenterit Yapan 

Bazı Bakterilerin Varlığı." Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Mühendislik Bilimleri Dergisi 22(3): 97-102. 



DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON | 239 

 

 
 

Di Giannatale, E., Calistri, P., Di Donato, G., Decastelli, L., Goffredo, E., 

Adriano, D., Mancini, M. E., Galleggiante, A., Neri, D., Antoci, S., 

Marfoglia, C., Marotta, F., Nuvoloni, R, Migliorati, G., 2019. 

"Thermotolerant Campylobacter spp. in chicken and bovine meat in 

Italy: Prevalence, level of contamination and molecular 

characterization of isolates." PLoS One 14(12e0225957): 1-15. 

Endtz, H. P., 2020. 50 - Campylobacter Infections. London, Elsevier. 

Erdoğan S (2020). Aydın Bölgesinde Satışa Sunulan Et ve Et Ürünlerinde 

Campylobacter jejuni ve Listeria monocytogenes Varlığının 

Araştırılması. Yüksek Lisans Yüksek Lisans, Aydın Adnan 

Menderes. 

Ergüler, Ö., 2007. Ankara'da Tüketime Sunulan Tavuklardan Campylobacter 

Türlerinin İzolasyonu. Yüksek Lisans Yüksek Lisans, Gazi. 

Erol, İ., 2007. Gıda Kaynaklı Patojen Bakteriler. Gıda Hijyeni ve 

Mikrobiyolojisi. Erol İ. Ankara, Pozitif Matbaacılık Ltd. Şti.: 57-77. 

Evans, M. R., Ribeiro, C. D., Salmon, R. L., 2003. "Hazards of healthy living: 

bottled water and salad vegetables as risk factors for Campylobacter 

infection." Emerging infectious diseases 9(10): 1219-1225. 

Fernandes, R., 2009. Pathogens profiles.Mıcrobıology Handbook Meat 

Products. UK, Leatherhead Publishing. 

Fonseca, B. B., Beletti, M. E., Melo, R. T. D., Mendonça, E. P., Coelho, L. 

R., Nalevaiko, P. C., Rossi, D. A., 2014. "Campylobacter jejuni in 

commercial eggs " Brazilian Journal of Microbiology 45(1): 76-79. 

Fraser, A. D. E., Chandan, V., Yamazaki, H., Brooks, B. W., Garcia, M. M., 

1992. "Simple and economical culture of Campylobacter jejuni and 

Campylobacter coli in CO2 in moist air." International journal of food 

microbiology 15(3-4): 377-382. 



240 | DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON 

 

Ghasemian, S. H., Jalali, M., Hosseini, A., Narimani, T., Sharifzadeh, A., 

Raheimi, E., 2011. "The prevalence of bacterial contamination of 

table eggs from retails markets by Salmonella spp., Listeria 

monocytogenes, Campylobacter jejuni and Escherichia coli in 

Shahrekord, Iran." Jundishapur Journal of Microbiology 4(4): 249-

253. 

Gülmez, M., Güven, A., 2001. "Beyaz ve çeçil peynirlerinde Campylobacter, 

Salmonella ve Listeria türlerinin araştırılması." Kafkas Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi Dergisi 7(2): 155-161. 

Günşen, U., 2004. "Bursa İl Merkezi'nde Satışa Sunulan Tavuk Eti ve 

Ürünlerinde Termotolerant Campylobacter Türlerinin Varlığı." Gıda 

ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi(6): 8-15. 

Guyard-Nicodeme, M., Tresse, O., Houard, E., Jugiau, F., Courtillon, C., El 

Manaa, K., Laisney, M. J., Chemaly, M., 2013. "Characterization of 

Campylobacter spp. transferred from naturally contaminated chicken 

legs to cooked chicken slices via a cutting board." Int J Food 

Microbiol 164(1): 7-14. 

Habib, I., De Zutter, L., Uyttendaele, M., 2013. Campylobacter 

species.Foodborne Pathojenic Bacteria. Food microbiology: 

fundamentals and frontiers. Doyle M P and Buchanan R L. 

Washington DC, ASM Press: 263-286. 

Hakkinen, M., Heiska, H., Hanninen, M. L., 2007. "Prevalence of 

Campylobacter spp. in cattle in Finland and antimicrobial 

susceptibilities of bovine Campylobacter jejuni strains." Applied and 

Environmental Microbiology 73(10): 3232-3238. 

Halkman, A. K., 2019. Gıdalarda Bulunan Mikroorganizmalar. Gıda 

Mikrobiyolojisi. Halkman A K. Ankara, Başak Matbaacılık ve 

Tanıtım Hizmetleri Ltd.: 309-404. 



DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON | 241 

 

 
 

Halkman, A. K., 2019. Mikroorganizma analizleri. Gıda Mikrobiyolojisi. 

Halkman A K. Ankara, Başak Matbaacılık ve Tanıtım Hiz.: 501-540. 

Horman, A., Rimhanen-Finne, R., Maunula, L., von Bonsdorff, C. H., 

Torvela, N., Heikinheimo, A., Hanninen, M. L., 2004. 

"Campylobacter spp., Giardia spp., Cryptosporidium spp., 

noroviruses, and indicator organisms in surface water in southwestern 

Finland, 2000-2001 " Appl Environ Microbiol 70(1): 87-95. 

Hussain, I., M. Shahid Mahmood, M. Akhtar, A. Khan, 2007. "Prevalence of 

Campylobacter species in meat, milk and other food commodities in 

Pakistan." Food Microbiol 24(3): 219-222. 

Igwaran, A., Okoh, A. I., 2019. "Human campylobacteriosis: A public health 

concern of global importance." Heliyon 5(02814): 1-14. 

Izat, A. L., Gardner, F. A., 1988. "Incidence of Campylobacter jejuni in 

processed egg products." Poult Sci 67(10): 1431-1435. 

Jones, D. R., Anderson, K. E., Guard, J. Y., 2012. "Prevalence of coliforms, 

Salmonella, Listeria, and Campylobacter associated with eggs and the 

environment of conventional cage and free-range egg production." 

Poult Sci 91(5): 1195-1202. 

Karapınar, M., Aktuğ Gönül, Ş., 2015. Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar. 

Gıda Mikrobiyolojisi Ünlütürk A and Turantaş F. İzmir, Türkiye, 

Mengi Tan Basımevi: 109-164. 

Keener, K. M., M. P. Bashor, P. A. Curtis, B. W. Sheldon, S. Kathariou, 2004. 

"Comprehensive Review of Campylobacter and Poultry Processing." 

Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 3(2): 105-

116. 

Kestir, E., Özpınar, H., 2018. "Kanatlı Etlerinde Campylobacter Türlerinin 

Kültür Yöntemi ve Kütle Spektrometresi ile Tespiti." İstanbul Gelişim 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi(5): 479-493. 



242 | DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON 

 

Köksal, F., Oğuzkurt, N., Samast, M., 2007. "İstanbul içme sularının 

bakteriyolojik yönden incelenmesi: Aeromonas sorunu." Türk 

Mikrobiyol. Cem. Derg, 37(3): 164-168. 

Krieg, N. R., 2005. Identification of procaryotes. Bergey's Manual of 

Systematic Bacteriology. Vol 2 Part A. The Proteobacteria. Garrty G 

M, Brenner D J, Krieg N R and Staley J T. USA, Springer Science & 

Business Media. 2: 313. 

McClure, P., de W. Blackburn, C., 2009. Campylobacter and Arcobacter. 

Foodborne pathogens: hazards, risk analysis and control. de W 

Blackburn C and McClure P J. UK, Woodhead Publishing: 363-384. 

Messelhausser, U., Tharigen, D., Elmer-Englhard, D., Bauer, H., Schreiner, 

H., Holler, C., 2011. "Occurrence of thermotolerant Campylobacter 

spp. on eggshells: a missing link for food-borne infections?" Appl 

Environ Microbiol 77(11): 3896-3897. 

Montville, T. J., Matthews, K. R., 2008. Campylobacter species. Food 

Microbiology. Montville T J and Matthews K R. USA, American 

Society for Microbiology (ASM) Press: 109-122. 

Mughal, M. H., 2018. "Campylobacteriosis: A Global Threat." Biomedical 

Journal of Scientific & Technical Research 11(5): 8804-8808. 

Pottinger, P., Reller, L. B., Ryan, K. J., Weissman, S., 2018. Vibrio, 

Campylobacter, and Helicobacter. Sherris Medical Microbiology. 

Ryan K J. UK, McGraw-Hill Education: 599-612. 

Seyitoğlu, Ş., Ceylan, Z., 2014. "Erzurum Piyasasında Tüketime Sunulan 

Tavuk Döner’de Campylobacter spp. Varlığının Araştırılması." 

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 9(2). 

Taylor, D. E., Courvalin, P., 1988. "Mechanisms of antibiotic resistance in 

Campylobacter species." Antimicrobial Agents and Chemotherapy 

32(8): 1107-1112. 



DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON | 243 

 

 
 

Temiz, A., 2015. Gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörler. Gıda 

Mikrobiyolojisi. Ünlütürk A and Turantaş F. Çınarlı-İzmir, Mengi 

Tan Basımevi: 52-83. 

Ternhag, A., Torner, A., Svensson, A., Giesecke, J., Ekdahl, K., 2005. 

"Mortality following Campylobacter infection: a registry-based 

linkage study." BMC Infect Dis 5(1): 1-5. 

Thayer, D. W., 2007. Food İrradiation and Other Sanitation Procedures. 

Foodborne Diseases Simjee S. UK, Humana Press: 457-484. 

Vandamme, P., Dewhirst, F. E., Paster, B. J., On, S. L., 2005. Campylobacter 

Sebald and Véron 1963, 907 (AL) emend. Bergey's manual of 

systematic bacteriology Garrity G, Brenne D J and Krieg N R. USA, 

Springer. 2: 1147-1160. 

Wassenaar, T. M., 2011. Bacteria_ The Benign, the Bad, and the Beautiful, 

Wiley-Blackwell  

Whyte, P., McGill, K., Cowley, D., Madden, R. H., Moran, L., Scates, P., 

Carroll, C., O'Leary, A., Fanning, S., Collins, J. D., McNamara, E., 

Moore, J. E., Cormican, M., 2004. "Occurrence of Campylobacter in 

retail foods in Ireland." Int J Food Microbiol 95(2): 111-118. 

World Health Organization, 2013. The global view of campylobacteriosis: 

report of an expert consultation, Utrecht, Netherlands, 9-11 July 2012. 

WHO. Switzerland, WHO: 69. 

Yaman, H., Elmalı, M., 2004. "The occurence of thermophilic Campylobacter 

(C. jejuni) in raw milk." Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Dergisi 10(1): 37-40. 

Zautner, A. E., Masanta, W. O., 2015. Encyclopedia of food and health. 

Campylobacter: Health Effects and Toxicity. B. Caballero, P. Finglas 

and F. Toldrá. UK, Academic Press. 1: 4013. 



244 | DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON 

 

Zenebe, T., Zegeye, N., Eguale, T., 2020. "Prevalence of Campylobacter 

species in human, animal and food of animal origin and their 

antimicrobial susceptibility in Ethiopia: a systematic review and 

meta-analysis " Annals of clinical microbiology and antimicrobials 

19(1): 1-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON | 245 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 10 

DOĞAL SU KAYNAKLARININ KORUNMASI İÇİN 

ENDÜSTRİYEL VE ÇEVRESEL ATIK SULARIN 

TOKSİSİTESİNİN BELİRLENMESİ VE GİDERİMİNİN 
ÖNEMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ferhan KORKMAZ1 

 

 

 

 

 

 
1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 26040, 
Eskişehir, Türkiye. ferhanka@ogu.edu.tr 



246 | DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON | 247 

 

 
 

GİRİŞ 

Dünya nüfusunun artışı ve endüstrileşmeyle birlikte, endüstriyel atık su 

ve çevresel kirli suların miktarında da önemli bir artış görülmektedir. 

Bu atık sularda bulunan organik ve inorganik kirleticiler insan ve çevre 

sağlığı açısından ciddi riskler oluşturmaktadır.  

İnsan faaliyetleri ve endüstriyel işlemler çevreye birçok kimyasal 

maddenin deşarj edilmesine sebep olmaktadır ve çevre kirliliğinin ana 

nedenlerinden biri olarak görülmektedir (Tabrez ve ark., 2010). Çevre 

kirliliği, çevrenin fiziksel, kimyasal ve biyolojik kalitesinde bozulma 

anlamına gelmektedir (Wasi ve ark., 2013). Su kaynaklarının 

kirlenmesi dünya çapında bir sorundur. Doğrudan sağlık etkilerine ek 

olarak, kirleticiler ayrıca mutajenik veya toksik olabilmekte, kanser, 

ateroskleroz, kardiyovasküler hastalıklar ve erken yaşlanma gibi 

rahatsızlıklara yol açabilmektedir (Radic ve ark., 2010). Tehlikeli 

endüstriyel atıkların sorumsuzca çevreye bırakılması, yer ve yüzey 

sularını ve toprağı kirletmektedir (Durgo ve ark., 2005). Ağır metaller 

de dahil olmak üzere inorganik ve organik kimyasalları içeren 

endüstriyel atıklar yer altı ve yüzey sularını kirletmektedir (Singh ve 

ark.,ve ark., 2007). 

Ağır metaller önemli çevresel kirleticilerdendir. Çeşitli kaynaklardan 

(yakıtların yanması, madencilik ve sanayi, tarım kimyasalları, sıvı ve 

katı atıklar vs.) çevreye katılmaktadır (Miadokova ve ark., 1999). Ağır 

metallerin sucul ortamlarda çözünebilir ve indirgenebilir fraksiyonları 

organizmalar için potansiyel risk oluşturmaktadır. Ağır metaller, 

özellikle bakır (Cu), nikel (Ni), çinko (Zn), kobalt (Co), demir (Fe) ve 
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molibden (Mo) bitkiler ve algler için enzim ve pigment sistemlerinin 

önemli bileşenleri olarak gerekli olmakla birlikte, kadmiyum (Cd), 

kurşun (Pb), cıva (Hg) ve bakır (Cu) yüksek konsantrasyonlarda toksik 

etki göstermektedir. Ağır metaller enzim fonksiyonlarını bozarak, 

pigmentlerdeki esas metallerle yer değiştirerek veya reaktif oksijen 

türlerinin üretilmesine sebep olarak toksik etkiye sebep olmaktadırlar 

(Babula ve ark., 2008). 

Atık suların toksisitesini belirleme yöntemleri 

Çevresel kirleticilerin oluşturduğu risklerin belirlenmesi, ayrıntılı 

toksikolojik bilgi ve çalışma gerektirmektedir. Endüstriyel ve evsel 

deşarjların toksikolojik etkisini belirlemek için biyolojik testler çok 

önemlidir (Aleem ve Malik 2003). Genotoksisite ve mutajenite testleri 

kompleks karışımların hassas bir kimyasal analize gerek kalmadan 

genotoksisitelerini ölçmek için iyi bir araçtır. Genetik hasar 

organizmaların kompleks karışımlara maruz bırakılmasıyla 

belirlenmektedir (Lah ve ark., 2008). Sıçan ve fare gibi küçük 

memelilerde yapılan toksisite testlerinin çoğu oldukça pahalı, zaman 

gerektiren ve etik açıdan problem oluşturmaktadır. Bu nedenle bakteri 

veya bitki testleri geliştirilmiştir (Fatima ve Ahmad 2006). 

Genotoksisitenin incelenmesinde mutajenite ve DNA hasarının 

belirlendiği Ames/Salmonella testi, Comet testi, hayvan hücre kültürü 

ve bitki dokuları çok kullanılmaktadır (Chakraborty ve Mukherjee 

2009).  

Yüksek bitkiler çevredeki mutajenik maddelerin varlığının izlenmesi ve 

belirli bir mutajenin bilinen yoğunluklardaki zararlı etkilerinin 
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çalışılması için uygun test sistemleridir (SmakaKincl ve ark., 1996). 

Bitkilerin kullanıldığı testler nispeten uygulanması kolay, ucuz, 

biyolojik olarak hassas ve hızlı testlerdir ve memelilerle yapılan test 

sistemlerinde olduğu gibi etik problemler oluşturmazlar (Citterio ve 

ark., 2002; Fatima ve Ahmad 2006; Siddiqui ve ark., 2011). Bitki ve 

hayvan testleri genetik aberasyonlar açısından benzer sonuçlar 

göstermelerinin yanında herbisitler gibi belirli bazı kimyasallarda daha 

hassas sonuçlar verebilmektedir (Citterio ve ark., 2002). Ayrıca 

bitkilerin depolanması ve kullanımı kolaydır, çoğu zaman 

kromozomları kolay görülebilir ve en önemlisi de diğer test 

sistemleriyle iyi korelasyon gösterirler (Fiskesjö 1985). Diğer yandan, 

Allium cepa genotoksisite testi, kromozom aberasyonlarını incelemek 

için mükemmel bir bitki temelli testtir (Fatima ve Ahmad 2006). 

Ames/Salmonella testi, genotoksisitenin belirlenmesinde çok 

kullanılan yöntemlerden biridir (Mathur ve ark., 2007; Lah ve ark., 

2008). Bu yöntemde çok sayıda Salmonella typhimurium suşu, hücre 

duvarlarının geçirgenliğindeki değişiklikler yoluyla mutajenlerin 

etkilerine daha duyarlı hale getirilmektedir (Durgo ve ark., 2005). Ames 

testi gibi kısa süreli genetik biyo-analizlerin genotoksik çalışmalarda 

önemli bir araç olduğu kanıtlanmıştır. Çünkü basit, genetik hasara 

duyarlı, az maliyetli ve az miktarda numune gerektirmektedir (Mathur 

ve ark., 2007). Oldukça hızlı ve ucuz bir yöntem olmasına karşın önemli 

bir dezavantajı ökaryotik metabolik enzim sistemlerinin olmamasıdır 

(Lah ve ark., 2008). Bu olumsuzluk S9 enzim aktivasyonunun 
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kullanılmasıyla giderilmiştir (Maron ve Ames 1983; Mortelmans ve 

Zeiger 2000). 

Arıtılmadan deşarj edilen elektro kaplama atık suları ağır metal 

kirliliğine sebep olmaktadır. Ağır metallerin, sitotoksik 

konsantrasyonlarda nokta mutasyonlarını indüklediği bilinmektedir. 

(Durgo ve ark., 2005).  Çevrede birçok toksik madde DNA'ya zarar 

vererek ve dolayısıyla mutasyonlara neden olarak etki etmektedir. 

Toksisite test sistemlerinin çoğu sıçan veya fare gibi küçük memeliler 

ile yapılmaktadır. Bu testler zaman alıcı, çok pahalı ve önemli etik 

eleştirilere açık testlerdir. Bu nedenle, bakteri veya bitki hücresi 

kullanan bir dizi in vitro test sistemi geliştirilmiştir. Suların rutin 

genotoksik değerlendirilmesi için önerilen Ames plak inkorporasyon, 

Ames fluktuasyon testi ve Allium cepa testi önemli testler arasında yer 

almaktadır (Fatima ve Ahmad 2006). 

Endüstriyel ve belediye atık suların toksisitesini belirlemek için 

nematod Caenorhabditis elegans kullanılmıştır. Nematod toksisite testi 

nispeten kolay ve ucuzdur, toksisite belirlemek için oldukça kullanışlı, 

atık sulardaki çevresel zararın değerlendirilmesinde oldukça faydalıdır 

(Hitchcock ve ark., 1997). Ayrıca endüstriyel atık suların toksisite 

değerlendirmesi, Lemna minör L. su bitkisi kullanılarak da yapılmıştır 

(Singh ve Singh, 2007). 

Hastane atık sularının %26’dan fazlası herhangi bir arıtım yapılmadan, 

doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilmektedir. Ayrıca hastanelerin 

%20'si sanitasyon gerektiren bu atık suyu dezenfekte etmemektedir. Bu 

nedenle, ham atık suların genotoksik etkisinin belirlenmesinin çevre 
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açısından ne kadar önemli ve gerekli olduğu açıkça görülmektedir. 

Bitkiler üzerinde yapılan genotoksisite testleri, hücre kültürlerine dayalı 

diğer testlere kıyasla daha ucuzdur ve kullanımı kolaydır. Hastane atık 

suyunun artan konsantrasyonlarına maruz bırakılan Allium cepa kök 

meristem hücrelerinden izole edilen DNA’lar PCR-RAPD kullanılarak 

genotoksik açıdan test edilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, 

ham hastane atık suyunun genotoksik etkisini doğrulamaktadır 

(Ziembinska-Buczynska ve ark., 2016). 

Atık suların giderimi  

Endüstriyel gelişmeyle birlikte, endüstriyel atık suların güvenli bir 

şekilde bertaraf edilmesi en önemli ekolojik sorunlardan biri olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, çevre kirlenmesi artık küresel bir sorun 

haline gelmiştir. Böylece ekosistem sağlığının korunması çevrecilerin 

başlıca görevleri arasına girmiştir. Atık su arıtma tesislerinin ve uygun 

atık su arıtım sistemlerinin yeterli olmaması nedeniyle sulak alanlar her 

geçen gün kirlenmektedir. Toksik kimyasal maddeler toprak, su, tarım 

arazileri, flora ve fauna üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. 

Endüstriyel atıkların tatlı su kaynaklarına atılması, sucul yaşamı, 

birincil verimliliği ve besin zincirini sürdürmek için gerekli olan su 

kalitesini bozmaktadır (Sinh ve Singh, 2006). 

Hastane atık suları, insanlar, hayvanlar ve bitkiler için tehlikeli bir atık 

sudur. Bileşimi endüstriyel atık suya benzer ancak ilaç ve 

metabolitlerini, büyük miktarlarda patojenik mikroorganizmaları ve 

radyoaktif maddeleri içermektedir. Anti kanser ilaçları, radyoaktif iyot 

131I veya AOX (absorbe edilebilir organik halojenürler) gibi bazı 
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maddeler biyolojik arıtma işlemleri sırasında uzaklaştırılamamakta ve 

su kütlelerine yönlendirilerek kümülatif bir etkiyle biyolojik dengeyi 

etkilemektedir. Kompozisyonu nedeniyle, hastane atık suları ortak 

kanalizasyona girmeden önce özel arıtma gerektirmektedir. Aynı 

zamanda patojen bakteri içermesi sebebiyle dezenfeksiyon işlemi 

gerektirmektedir (Ziembinska-Buczynska ve ark., 2016). 

Kimyasal maddelerin kullanımı günlük hayatımızda giderek 

artmaktadır. Böylece, doğada, sucul alanlarda mikro kirleticilerin arttığı 

görülmektedir. Mikro kirleticiler, endüstriyel kimyasallar, poliaromatik 

hidrokarbonlar, farmasötikler, kişisel bakım ürünleri, steroid 

hormonlar, pestisitler ve diğer bileşiklerdir. Su ortamlarında birkaç 

ng/L ile μg/L konsantrasyonda bulunan bu kirleticiler kararlı yapıdadır 

ve biyolojik arıtmaya karşı direnç göstermektedir. Bu nedenle klasik 

atık su arıtma tesislerinde arıtılamazlar ve sürekli olarak alıcı ortamlara 

deşarj edilirler. Su kaynaklarının verimli olarak kullanması çok 

önemlidir, bu yüzden de az su tüketen teknolojiler kullanılması ve 

meydana gelen atık suların arıtılıp tekrar kullanılması çok önem 

kazanmaktadır (Akkurt ve Oğuz, 2019). 

Tekstil, deri, kağıt, temizlik ve kozmetik sanayinde kullanılan 

nonilfenoller (NP) endokrin bozucu toksik ksenobiyotik bileşiklerdir ve 

EPA (ABD Çevre Koruma Ajansı) ve Avrupa Su Çerçeve Direktifi 

çalışmalarında “Öncelikli Maddeler” arasında yer almaktadır. Yüzey ve 

yeraltı sularında, atmosferde, kanalizasyon çamuru eklenen 

topraklarda, hatta besinlerde NP varlığına rastlanmıştır. Ancak NP’nin 

asıl kaynağı, atık su arıtma tesislerinden çıkan suyun çevreye deşarj 
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edilmesidir. NP’ler çok düşük konsantrasyonlarda bile olsa canlılarda 

iskelet sisteminde hasara neden olmaktadır. Yüksek 

konsantrasyonlarda ise embriyoların gelişimini inhibe edebilmektedir. 

Endokrin bozucu özelliği nedeniyle cinsel davranış ve üreme sistemi 

üzerinde etkili olmaktadır. Bitkilerde de kök, kloroplast ve 

endoplazmik retikulumun yapısında değişikliklere sebep olduğu 

bilinmektedir. NP’ler alıcı ortam sedimentlerinde ve biyolojik arıtma 

çamurlarında birikmektedir. Bu maddeler aerobik, anaerobik, UV, 

ozonlama, aktif karbon ve aerobik kompostlama gibi yöntemler ile 

giderilebilmektedir. Ancak bu yöntemler pahalıdır ve CO2 salınımını 

arttırırlar. Bu yüzden, çevre ve insan sağlığı açısından büyük önem 

taşıyan nonilfenollerin gideriminde bu iz kirleticilerin uzaklaştırılması 

için alternatif ileri atık su arıtım yöntemlerinin kullanılması gerektiği 

bildirilmektedir (Belibağlı ve Uysal, 2017). 

Tekstil, dünyadaki en yaygın sektörlerden biridir. Tekstil endüstrisi 

boyama ve apre aşamalarında büyük miktarlarda su tüketmektedir. 

Boyaların biyolojik olarak parçalanamayan yapısı, ışığa ve oksitleyici 

maddelere karşı stabiliteleri nedeniyle giderimleri için uygun bir 

yöntemin seçimi önem kazanmaktadır. Ayrıca toksisite biyoanalizleri, 

bu boyaların çoğunun toksik olduğunu göstermektedir. Bursa’da 

bulunan bir pamuk tekstil fabrikasının atık suyunun akut toksisitesi 

Daphnia magna (su pireleri) kullanılarak araştırılmıştır. Fabrikadan 

alınan su numunesi ozonlama ile arıtılmış ve ardından toksisite testleri 

yapılmıştır. Hem atık suda hem de ozonlama ile arıtılmış suda toksisite 

izlenmiştir. Ozonlamanın tekstil atık sularındaki akut toksisitenin 
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giderilmesine olumlu katkı sağladığı sonucuna varılmıştır (İleri ve 

Karaer, 2013).  

Fenolik reçinelerin üretim proseslerinden kaynaklanan bazı atık sular 

yüksek konsantrasyonda fenolik bileşik içermektedir. Son yıllarda bu 

bileşiklerin verimli bir şekilde giderimi için birkaç fiziko-kimyasal ve 

biyolojik arıtım yöntemi önerilmektedir. Bunlar kemik kömürü ve 

zeolitlerle adsorbsiyon, ıslak hava oksidasyonu veya karışık 

mikroorganizma kültürleriyle biyolojik arıtım şeklinde sıralanabilir. 

Literatürde, birçok çalışma, özellikle model solüsyonlarda, fenolün 

biyolojik olarak Pseudomonas putida tarafından yıkımı ile ilgili yüksek 

giderim verimliliği olduğunu göstermektedir (Gonzalez ve ark., 2001). 

Tarımsal-endüstriyel atık su arıtımı için en yaygın kullanılan yöntem 

anaerobik arıtım olsa da, performansı bazı durumlarda yetersiz 

kalmaktadır. Diğer taraftan aktif çamur süreçleri oldukça maliyetli 

olmaktadır. Bu bağlamda, mikroalg temelli arıtma; basit ve ekonomik 

bir işlemle alg-bakteri biyokütlesine asimilasyon, fotosentez ve besin 

giderimi yoluyla, yerinde oksijen üretimini destekleyerek bu 

sınırlamaların üstesinden gelebilmektedir. Böylece güneş ışığının 

varlığında, mikroalgler organik maddenin bakteriyel mineralizasyonu 

sırasında açığa çıkan CO2'yi tüketmekte ve karşılığında bakterilerin 

mineralizasyonu ve NH4
+ oksidasyonu için ihtiyaç duyduğu O2'i 

üretmektedir. Bu teknoloji, yenilenebilir enerji üretimi için değerli bir 

hammadde oluşturan büyük miktarlarda artık mikroalg biyokütlesi 

üretmektedir (Posadas ve ark., 2014). 
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Yüzeysel ve yeraltı sularının kirlenmesine sebep olan en önemli 

kaynaklar endüstriyel atık sulardır. Bu atık suların arıtımında biyolojik, 

fiziksel, kimyasal ve mekanik arıtma yöntemleri tek tek ya da birlikte 

kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemlerin hiçbiri toksik organik 

maddelerin giderimini tam olarak sağlayamamaktadır. Toksik organik 

maddelerin giderimi için kimyasal çöktürme, kimyasal 

pıhtılaştırma/yumaklaştırma gibi yöntemler kullanılmaktadır. Bu 

yöntemlerde kalıcı, toksik organik madde gideriminin verimi oldukça 

düşüktür. Buna karşın distilasyon ve adsorpsiyon üniteleri ile kalıcı ve 

toksik organik madde giderimi ile yüksek verim elde edilmesine 

rağmen oldukça pahalı yöntemlerdir. Bu sebeple kalıcı ve toksik 

organik madde içeren endüstriyel atık suların arıtımında ileri arıtma 

teknolojileri kullanmak gerekmektedir. Böyle atık suların arıtımı için 

ileri arıtma teknolojilerinden biri olan ileri oksidasyon prosesleri (İOP) 

önerilmektedir. Bu yöntemlerde UV-VIS ışığı ve foto-fenton prosesleri 

kullanılmaktadır. Bu yöntemlerde yüksek organik kirlilik giderme 

verimi elde edilmesine karşın kullanılan H2O2 gibi kimyasal maddeler 

ve UV ışığı elde etmek için gereken enerji oldukça yüksektir. Bu 

nedenle UV ışığı üretiminde doğal bir kaynak olan güneş ışığı 

kullanılmaya başlanmıştır. Güneş ışığı oksidasyonu ile atık sulardan 

genellikle pestisit, içme suyu kaynaklarından da arsenik giderimi 

yapılmaktadır ve oldukça yüksek arıtma verimi elde edilmiştir (Baycan 

ve Şengül). 

Kentsel atık suların güvenli ve yararlı bir şekilde uzaklaştırılması 

günümüzde en önemli konularından birisidir. Kentsel atık suların 
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tarımsal sulamada kullanılması sayesinde yerüstü su kaynaklarının 

kirlenmesi önlenmektedir. Böylece  değerli temiz su kaynakları 

korunmuş olmaktadır. Aynı zamanda atık suların içerdiği bitki besin 

maddeleri bitki yetiştiriciliğinde çok avantajlıdır. Atık suların 

içeriğinde bulunan azot ve fosfor tarımsal gübre ihtiyacını azaltmakta 

ya da  tamamen ortadan kaldırmaktadır. Kentsel atık sular, düşük 

konsantrasyonda suda asılı ya da çözünmüş halde bulunan organik ve 

inorganik maddeler içermektedir. Bu atık sularda, karbonhidratlar, 

yağlar, proteinler, lignin, sabun, sentetik deterjanlar gibi doğal ve 

sentetik organik maddeler ve bunların ayrışmasından oluşan ürünler 

bulunmaktadır. Ayrıca kanalizasyon sistemleriyle toplanan kentsel atık 

sularda, evsel ve endüstriyel kaynaklı çeşitli inorganik maddeler de 

bulunmaktadır. Özellikle endüstriyel atık suların kanalizasyon 

sistemine verilmesiyle, bu sularda bakır, kurşun, cıva, arsenik, 

kadmiyum, krom, çinko gibi toksik inorganik maddelerin birikimi söz 

konusudur. Bu atık sularda bulunan toksik kimyasal maddeler insan 

sağlığını etkilemeyecek konsantrasyonlarda olsa dahi, bitkiler üzerinde 

toksik etki gösterebilmektedir. Atık suların tarımsal sulamada 

kullanılmasında insan sağlığı açısından en büyük riski patojen 

mikroorganizmalar oluşturmaktadır. Tarımda atık suların kullanılması 

tarımsal ve ekonomik açıdan çok yararlı olmakla birlikte, halk sağlığı 

ve çevre açısından çok dikkatli olunması ve koruyucu bir takım 

önlemeler alınması gerekmektedir (Kukul ve ark., 2007).  
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SONUÇ 

Hızlı nüfus artışı, kentleşme ve endüstrileşme nedeniyle evsel, 

endüstriyel ve diğer çevresel atık su miktarlarında artış olmuştur.  Bu 

atık suların arıtılmadan doğal, temiz su kaynaklarına deşarj edilmesiyle 

temiz su kaynakları da kirlenmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak 

için öncelikle bu atık suların toksisitelerinin bir ya da birden fazla test 

sisteminin bir arada kullanılarak belirlenmesi gerekmektedir.  Atık 

suların içeriği ve toksisitesi belirlendikten sonra atık suyun yapısına 

bağlı olarak uygun yöntemlerle bu atık suların arıtılması ve çeşitli 

amaçlarla bu sulardan yararlanılması hem doğal kaynaklarımızın en 

önemlilerinden biri olan yer altı ve yerüstü temiz su kaynaklarının 

korunması hem de insan sağlığı açısından çok büyük önem 

taşımaktadır. 
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GİRİŞ 

Bamya, Hibiscus esculentus L, Malvaceae familyasına ait Afrika 

kökenli bir bitkidir. Özellikle Batı Afrika'da birbirinden çok farklı 

yapıda meyve tipleri dikkati çekmiştir. Bamyanın Batı Afrika haricinde 

bulunduğu diğer bölgeler Hindistan ve bazı Uzakdoğu ülkeleri 

sayılabilir. Bu ülkeler aynı zamanda bamyanın gen merkezleri olarak 

da kabul edilir. Türkiye bamyanın anavatanı olmamakla birlikte pek 

çok farklı yerel çeşit yetiştirilmektedir. Bamya sıcak iklim sebzesidir, 

tohum ekimi hava sıcaklığı 100C ‘nin üstüne çıktığında gerçekleştirilir. 

Yetişme döneminde hava sıcaklığı, 20-300C arasında olmalıdır. Bamya 

her toprakta rahatça yetişir. Taşlı ve derin topraklarda iyi gübreleme 

yapılırsa verim yüksek olur. Fazla toprak neminden hoşlanmaz (Günay 

1993). 

Pahalı bir sebze olan bamyanın yetiştiriciliği, hasat sırasındaki 

zorlukları nedeniyle Türkiye’de fazla yaygın değildir. Bamya günlük 

sarı çiçekleriyle beraber tomurcukları ile toplanır. Herhangi bir nedenle 

günlük toplama yapılmazsa hasat zorlaşır. Çünkü bir sonraki güne kalan 

meyvelerin üzerinde onun dallarda rahat bulunmasına yarayan, 

koparılması ve dizilmesini kolaylaştıran çiçeği kapanır hatta büyük bir 

kısmında dökülür. Bu durum tarlada hasadı önemli derecede zorlaştırır. 

Ayrıca çiçek bamya denilmesine neden olan günlük hasat 

gerçekleşmediği için kalite de giderek düşer (Günay 1993, Düzyaman 

ve Vural 2002, Karagül 2002, Elmacı 2010 ). Bamya bitkisini, besin 

elementleri bakımından fakir topraklarda bile yetiştirmek mümkündür. 

Ancak bamyadan iyi ürün almak için mutlaka gübrelenmesi gerekir. 



266 | DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON 

 

Kaya 2014, yaptığı çalışmada ıspanak bitkisine farklı dozlarda humik 

asit uygulamıştır. Sonuç olarak 500 ppm humik asit dozunun yapraktaki 

P miktarı arttırdığını bildirmiştir. Kocamanoğlu 2018, yaptığı 

çalışmada farklı yetiştirme ortamlarında, semizotuna humik asit 

uygulamıştır. Uygulama dozuna bağlı olarak bitki veriminin % 6.21-

12.08 oranlarında artış gösterdiğini, sürgün boyu, sürgün çapı ve yaprak 

oksalik asit içeriklerinin arttığını belirtmiştir.  

Fazla miktarda organik ve azotlu gübre uygulandığında bamya 

bitkisinde aşırı vejetatif büyüme ve çiçek oluşumunda azalma meydana 

gelir ve verim düşer. Yeterince besin maddesi verilmez ise de bitki tam 

büyümeden çiçek açıp meyve verir. Bitki de 3-5 yaprak varken meyve 

görülebilir (Günay, 1993). Liasu ve ark. (2008) yaptıkları çalışmada; 

bamya yetişme ortamına Tithonia diversifolia (Asteraceae ailesindeki 

çiçekli bitki türü) malçı ve diğer ortama da kimyasal gübre 

uygulamışlar, sonuçta kimyasal gübre uygulamasına göre malç 

uygulamasının meyve kalitesinde daha etkili olduğunu belirtilmiştir. 

Araştırmacılar, tarımsal uygulamalarda bu tür doğal ortamların 

kullanılması gerektiğini vurgulamışlardır.  

Bamya organik olarak üretilmek için ideal bir bitki olabilir. Organik 

tarımda kullanılan ve dengeli kullanılmaması üretimi önemli ölçüde 

sınırlandıran gübreleme, bamya için besin maddesince zengin ve 

organik madde ile desteklenmiş topraklarda belirleyici olmayabilir. 

Bamya kıraç topraklarda ve sulama yapmadan yetiştirilebilir. Taiwo ve 

ark. (2002), yaptıkları çalışmada organik ve kimyasal gübre 

uygulayarak bamya yetiştirmişlerdir. İki uygulama sonucunu, renk, tat, 
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yapı olarak karşılaştırdıklarında organik gübre uygulayarak yetiştirilen 

bamya kimyasal gübreye oranla daha üstün bulunmuştur. Bununla 

birlikte 10 tha-1 olarak uyguladıkları organik gübrenin bamya sayısını 

önemli ölçüde arttırdığını bildirmişlerdir. Medeiros ve ark. (2018), 

bamya ya artan dozlarda azotlu gübre uygulamışlardır ve azotlu 

gübrenin yaprak alanını ve 200 kg ha-1 uygulamasının bamyada meyve 

verimini arttırdığını bildirmişlerdir. Paksoy ve ark. (2010), bamyada 

potasyum ve humik asidin çimlenme, büyüme ve besin maddesi alımı 

üzerine etkisini belirmek amacıyla yaptıkları çalışmada, humik asit 

uygulamasının tuzlu toprak koşullarında, makro ve mikro bitki besin 

elementi alımı ve büyüme parametreleri üzerinde önemli rol oynadığını 

belirtmişlerdir. Humik asit aynı zamanda azot alınabilirliğini ve bitkide 

kök gelişimini teşvik eder. Bitkinin bu sayede diğer elementlerle 

birlikte fosfor alınabilirliği de artar (Soyergin 2003).  

Bu çalışmanın amacı; arazi koşullarında artan dozlarda uygulanan 

sertifikalı sıvı humik asidin (%17’lik) bamya (Hibiscus esculentus L) 

bitkisinin verim ve verim öğeleri (çiçek sayısı, meyve sayısı, bitki 

başına yaş meyve ve kuru meyve ağırlığı) üzerindeki etkilerini 

belirlemektir. 

Materyal ve Metot 

Çalışma, Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Meslek Yüksekokulu’nda 

daha önce kimyasal ve organik gübre uygulaması yapılmamış arazide 

bamya yetişme periyodu boyunca yürütülmüştür. Deneme, tesadüf 

parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü olacak şekilde kurulmuş 

ve humik asit (%17’lik) kontrol ve 4 doz ( 150 ml da-1,300 ml da-1
, 450 



268 | DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON 

 

ml da-1
, 600ml da-1) olacak şekilde bitkiler 2 gerçek yapraklı olunca 

toprağa uygulanmıştır. Her tekerrüre 7 adet çanak açılmış (45x45) 

açılan çanaklara (5x5) adet bamya tohumu ekimi yapılmış ve can suyu 

verilmiştir. Bamya tohumu olarak, kınalı bamya olarak bilinen ve ilaçla 

muamele görmemiş tohum kullanılmıştır. Tohum ekim tarihi 

5.06.2018, ilk çimlenme tarihi 13.06.2018 ‘dir. Humik asit uygulaması 

bitkiler toprağa iki gerçek yaprak olunca 2.07.2018 tarihinde 

yapılmıştır. Kullanılan sıvı haldeki humik asit organik tarıma uygun 

sertifikalıdır, pH 5-7, toplam organik madde %15, toplam humik ve 

fulvik asit %17, suda çözünür potasyum %2’dir. Araziden 0-30 cm 

derinlikten uygulama yapılmadan önce toprak örneği alınarak analiz 

edilmiştir.  

Bitkideki çiçek ve meyve sayısı optimum verim düzeyinde her çanaktan 

tesadüfi olarak seçilen 4 adet bitkide yapılmıştır. Bitkide yaş meyve 

ağırlığı, tesadüfi olarak seçilen 4 adet bitkide gram olarak 

belirlenmiştir. Bitki kuru meyve ağırlığı için örnekler etüvde 650C’ de 

48 saat kurutulduktan sonra kuru ağırlık gram olarak belirlenmiştir 

(Daşgan ve Koç 2009; Kuşvuran 2011). 

Çalışmada elde edilen analiz sonuçları; Kruskal-Wallis testlerine tabi 

tutularak değerlendirilmiştir. Hesaplamalarda istatistikî anlamlılık 

düzeyi %5 olarak alınmış ve SPSS 22.0 istatistik paket programı 

kullanılarak belirlenmiştir.  

 

 



DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON | 269 

 

 
 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Deneme toprağının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 1’de 

verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, deneme toprağı killi bünyeli, hafif 

asit, tuzsuz sınıfında ve kireçsizdir, organik madde içeriği orta seviyede 

(Ülgen ve Yurtsever, 1974), azotu iyi (FAO 1990) fosfor az ve 

potasyum yeterli düzeydedir (Ülgen ve Yurtsever 1995). 

Tablo 1: Deneme Toprağının Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri 

Parametreler Değerler Sonuç 
   

Bünye 79.20 Killi 

pH (%) 6.72 Hafif Asit 

Tuz (%) 0.04 Tuzsuz 

Kireç (%) 0.86 Çok Az 

Organik Madde (%) 2.55 Orta 

Azot (%) 0.12 İyi 

P2O5 (kg/da) 3.81 Az 

K2O ( kg/da) 37.10 Yeter 

   

Farklı dozlarda humik asit uygulamasının bitki çiçek sayısı üzerine 

etkisinin Kruskal-Wallis testi sonuçları Tablo 2’de, humik asit 

uygulamalarının bitki çiçek sayısı üzerine etkisi Şekil 1’ de 

sunulmuştur. Uygulanan humik asit dozları arasındaki farklılık 

Kruskal-Wallis testine göre yapılmış ve istatistiki önem düzeyi p<=0.05 

olarak alınmıştır. Bamya bitkisine uygulanan farklı humik asit dozları 

ve bitkideki çiçek sayısına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmaktadır (p=0.023). En fazla çiçek sayısı değeri 8.71 adet bitki-1 

ile HA3 (450 mlda-1) uygulamasından elde edilmiştir. En az çiçek sayısı 
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4.61 adet bitki-1 ile kontrol uygulamasından elde edilmiştir. 

Araştırmada bamya bitkisinde ortalama çiçek sayısı değeri 6.65 adet 

bitki-1 olarak hesaplanmıştır. Gad ve ark. (2015), Kobalt ve Humik asit 

uygulamasının bamya da verimliliğe etkisini araştırmışlar ve humik 

asidin kontrole göre verimi önemli ölçüde arttırdığını aynı zamanda 

toprak pH sını düşürerek kobalt ve mikro element alımını olumlu 

etkilediği saptanmıştır. 
 

Tablo 2: Farklı Dozlarda Humik Asit Uygulamasının Bitki Çiçek Sayısı Üzerine 

Etkisi (Kruskal-Wallis Testi Sonuçları) 

 

  H.A                  Ort.çiçek Sıra Ort. Min. Mak. X2 s.d p* 
  Dozu                     sayısı             

 HA0                      4.61 2.67 3.285 5.428    
 

 
      

 HA1                      7.48 10.33 6.428 8.142    
 

 
         

Çiçek 
Sayısı 

HA2                      
                             6.71      8.33 5.571 7.428 11.307 4 0.023 

        

 HA3                      8.71 13.67 8.000 9.571    
 

 
         

 HA4                      5.76 5.00 5.142 6.714    
                
*p<=0.05 ise anlamlı 
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Şekil 1: Humik Asit Uygulamalarının Bitki Çiçek Sayısı Üzerine Etkisi 
 

Farklı dozlarda humik asit uygulamasının bitki meyve sayısı üzerine 

etkisini belirlemek amacıyla Kruskal-Wallis testi uygulanmış ve önem 

düzeyi p<=0.05 olarak alınmıştır. Yapılan analiz sonucunda bamya 

bitkisine uygulanan farklı humik asit dozları ve bitkideki meyve 

sayısına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır 

(p=0.050) (Tablo 3). 
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Tablo 3: Farklı Dozlarda Humik Asit Uygulamasının Bitki Meyve Sayısı Üzerine 

Etkisi (Kruskal-Wallis Testi Sonuçları) 

 

  H.A Dozu 

Ort. 
Meyve 
Sayısı Sıra Ort.   Min.   Mak. X2 s.d p* 

            

 HA0 2.32 3.00 1.52 3.67    

      

 HA1 4.14 9.00 3.50 4.66  

       

Meyve Sayısı HA2            4.31 9.33 3.75 5.33  

     9.500 4 0.050 

 HA3 5.31 13.33 4.33 5.87  

       

 HA4 3.54 5.33 3.23 4.11  

        

*p<=0.05 ise anlamlı 
 

En fazla meyve sayısı değeri HA3 numaralı uygulamasından 5.31 adet 

bitki-1 ile elde edilirken, en az meyve sayısının da kontrol 

uygulamasından 2.32 adet bitki-1 ile tespit edilmiştir (Şekil 2). Bamya 

bitkisinde ortalama meyve sayısı değeri 4.02 adet bitki-1 olarak 

hesaplanmıştır. 
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Şekil 2: Humik Asit Uygulamalarının Bitki Meyve Sayısı Üzerine Etkisi 

 

Farklı dozlarda humik asit uygulamasının bitki yaş meyve ağırlığı 

üzerine etkisi Tablo 4’de sunulmuştur. Uygulanan humik asit dozları 

arasındaki farklılık Kruskal-Wallis testine göre yapılmıştır ve istatistiki 

önem düzeyi p<=0.05 olarak alınmıştır. Bamya bitkisine uygulanan 

farklı humik asit dozları ve bitkideki yaş meyve ağırlığına göre 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p=0.056). En fazla 

yaş meyve ağırlığı değeri HA3 numaralı uygulamadan 53.18 g bitki-1 

ile elde edilmiştir. 
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Tablo 4: Farklı Dozlarda Humik Asit Uygulamasının Bitki Başına Yaş Meyve 

Ağırlığı Üzerine Etkisi (Kruskal-Wallis Testi Sonuçları) 
  H.A Dozu Ort.Yaş Meyve Sıra Ort. Min. Mak. X2 s.d p* 

  Ağırlığı         

 HA0 28.50 5.00 12.15 23.70   

     

 HA1 45.82 10.00 35.12 52.26   

      

Yaş Meyve HA2 

 

30.20 5.67 19.16 41.06 9.230 4 0.056 

Ağırlığı    

 HA3 53.18 14.00 53.18 54.88   

        

 HA4 29.06 5.33 21.72 53.18  

        

*p<=0.05 ise anlamlı 
 

En az yaş meyve ağırlığının da kontrol uygulamasından 28,50 g bitki-1 

ile elde edildiği görülmektedir (Şekil 3). Araştırmada bamya bitkisinde 

ortalama yaş meyve ağırlığı değeri 37.49 g bitki-1 olarak hesaplanmıştır. 

 

 

Şekil 3: Humik Asit Uygulamalarının Bitki Başına Yaş Meyve Ağırlığı Üzerine Etkisi 
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Farklı dozlarda humik asit uygulamasının bitki kuru meyve ağırlığı 

üzerine etkisini belirlemek amacıyla Kruskal-Wallis testi uygulanmış 

ve önem düzeyi p<=0.05 olarak alınmıştır. Tablo 5’de görüldüğü gibi 

bamya bitkisine uygulanan farklı humik asit dozlarının bitkideki kuru 

meyve ağırlığı üzerine yaptığı farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (p=0.053).  
 

Tablo 5: Farklı Dozlarda Humik Asit Uygulamasının Bitki Başına Kuru Meyve 

Ağırlığı Üzerine Etkisi (Kruskal-Wallis Testi Sonuçları) 

  
HA             
Dozu 

Ort.Kuru 
Meyve Sıra Ort. Min. Mak. X2 s.d p* 

    Ağırlığı             

 HA0 4.40 10.00 1.98 7.10    

         

 HA1 7.32 6.00 5.76 8.50    

          
Kuru 
Meyve HA2           

 
5.06 14.00 3.02 5.20 9.330 4 0.053 

Ağırlığı         

 HA3 8.96 4.67 8.70 9.19    

          

 HA4 3.90 5.33 2.54 5.82    
           

*p<=0.05 ise anlamlı 

 

En fazla kuru meyve ağırlığı değeri HA3 numaralı uygulamadan 8.96 g 

bitki-1 ile elde edilirken, en az kuru meyve ağırlığı HA4  

uygulamasından 3.90 g bitki-1 ile elde edilmiştir (Şekil 4). Kirn ve ark. 

(2010), yaptıkları çalışmada humik asit ve NPK uygulamasının 

bamyada meyve, yaş ve kuru ağırlığını arttırdığını saptamışlar, humik 

asidin tamamlayıcı bir takviye ve toprak iyileştirici olduğunu 

vurgulamışlardır.  
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Şekil 4: Humik Asit Dozu Uygulamalarının Bitki Kuru Meyve Ağırlığı Üzerine Etkisi 
 

Bamya da humik asit uygulaması konusunda araştırmalar sınırlıdır. 

Paksoy ve ark. (2010), bamyada humik asit uygulamasının makro ve 

mikro bitki besin elementi alımı ve büyüme parametreleri üzerinde 

önemli rol oynadığını belirtmişlerdir. Büyüme parametrelerinde, humik 

asidin 1500 mgkg-1
 dozunun optimum uygulama olduğunu 

belirtmişlerdir. Humik asit dışında çeşitli çalışmalarda bamyaya 

biyolojik etkili kompost uygulaması, potasyumlu gübre kaynakları 

uygulaması yapılmış gübrelemenin bamya veriminde olumlu etkilerinin 

olduğu vurgulanmıştır, NPK gübresi uygulamasının bamyada 

viskoziteyi arttırdığını bulunmuştur (Siddiqui ve ark. 2008, Omotoso ve 

Johnson 2015, Ibe ve Madukwe 2010).  
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SONUÇ 

Hasat edilme zorluğu bamya üretimini sınırlandırmaktadır. Hasat zor 

olsa da bamyada sulama ve gübreleme gibi diğer kültürel bakım 

işlemleri daha kolaydır. Diğer sebzeler gibi su ihtiyacı fazla değildir. 

Kimyasal azotlu gübrenin fazla kullanımı boğum aralarını uzatıp, 

meyve verimini azaltabilmektedir 

Araştırmada; kimyasal azotlu gübre kullanımı yerine, organik üretimde 

de yararlanılabilecek, besin maddelerinin yavaş ve daha uzun sürelerde 

etki ettiği toprak düzenleyici olarak bilinen %17’lik humik asit 

kullanılmıştır. Bamya yetiştiriciliğinde verime etkisi incelenmiştir. 

Sonuç olarak 450 mlda-1 uygulanan humik asit; bitki çiçek sayısını, bitki 

meyve sayısını, bitki başına yaş meyve ağırlığını ve bitki başına kuru 

meyve ağırlığını kontrole göre arttırmıştır. Kontrole göre humik asit 

uygulamalarında istatistiki olarak p<=0.05 düzeyinde anlamlı farklılık 

bulunmuştur. Azotun çiçek oluşumuna etkisi, fosfor kadar olmasa da 

azot eksikliğinde çiçekler erken dökülür. Humik asit; azot, fosfor, demir 

ve çinko gibi bitki besin elementlerinin alınabilirliğini arttırır aynı 

zamanda suyun kökler tarafından alınmasını teşvik eder (Soyergin, 

2003).  

Bamya ve bitkisel üretim yapan üreticiler; toprak analizi sonucunda 

belirlenen organik madde eksikliğini uygun miktardaki humik asit 

uygulaması ile giderebilirler. Humik asit, toprakta bulunan mevcut bitki 

besin elementlerinin çözünürlüğünü arttırdığı için üreticilerin kimyasal 

gübre ihtiyacı azalabilir. 
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GİRİŞ 

Staphylococcus aureus insanlarda birçok enfeksiyona neden olan bir 

bakteridir. Enfeksiyon yapan patojen stafilokokların kaynağı yine 

insanlardır. Doğal olarak en fazla burun ve boğaz boşluğunda, insan ve 

hayvan dışkılarında, ciltte abseli yaralarda ve sivilcelerde yoğun olarak; 

ayrıca gıdalarda ve gıda işletmelerinde, elle gıda hazırlayanlarda, 

hastane personeli ve hastane ortamlarında yaygın olarak bulunurlar. 

Burunda nazal yerleşimli stafilokoklar, taşıyıcılarla çevreye yayılarak 

tehlike oluştururlar (Hacıbektaşoğlu ve ark., 1993, Gülbandılar, 2006, 

Fagundes ve ark., 2010, Wattinger ve ark., 2011, Al-Bahry ve ark., 

2014). S. aureus; subklinik mastitislerin de temel enfeksiyon kaynakları 

arasında yer alır ve bu durum özellikle süt endüstrisinde ciddi sorunlara 

yol açar (Pumipuntu ve ark., 2017, Gulbandilar, 2019). 

Günümüzde S. aureus’un birçok antibiyotiğe direnç gösteren 

izolatlarının ortaya çıkması çoğu hastane için önemli bir sorun haline 

gelmiştir. Metisilin dirençli S. aureus (MRSA) izolatları ile oluşan 

enfeksiyonlar ciddi ve tedavisi güç olabilmektedir. Bu nedenle hem 

coğrafik bölgeler arasında hem de aynı bölgede değişkenlik gösteren 

MRSA izolatlarının ve özellikle sağlık çalışanlarında MRSA 

taşıyıcılığının düzenli takibinin yapılması hastane enfeksiyonlarının 

önlenmesinde son derece önem arz etmektedir.  MRSA taşıyıcıları, 

bulunduğu hastane ortamı ve yoğun bakım birimlerinde bu bakterilerin 

yayılımını kolaylaştırmaktadırlar (Özdemir ve ark., 2009, Shresta ve 

ark., 2009, Gulbandilar ve ark., 2012, Olsen ve ark., 2013, Bayirli-

Turan ve ark., 2019) 
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Başlangıçta penisiline duyarlı olan S. aureus’ un 1950’li yıllarda yaygın 

antibiyotik kullanımıyla birlikte beta laktamaz üreten kökenlerinde artış 

saptanmıştır. Beta laktamaza dirençli penisilinlerin kullanıma girmesi 

direnç problemini bir süre için çözmüşse de, 1960’lı yıllardan itibaren 

MRSA, özellikle hastane patojeni olarak ortaya çıkmıştır. Metisilin 

direncinin klinikteki önemi metisilin dirençli izolatların aynı zamanda 

eritromisin, sefalosporinler, karbapenemler, tetrasiklin, klindamisin, 

aminoglikozid, kinolonlar gibi birçok antibiyotiğe de direnç 

göstermesidir (Livermore, 2000, Gould, 2005, Gulbandilar ve ark., 

2012). 

Özellikle nazal S. aureus taşıyıcılığının riskli hasta grubunda 

enfeksiyon gelişimine ve epidemilere yol açtığı bilinmektedir. Hastane 

personeli el teması ile bulunduğu ortamda bu mikroorganizmaların 

taşınması ve yayılmasında büyük rol oynar. Cerrahi birimlerde yatan 

hastalar, hemodiyaliz hastaları ve toplum kaynaklı pnomoni hastaları 

taşıyıcılık esnasında gelişebilecek S. aureus enfeksiyonları açısından 

riskli grubu oluşturmaktadırlar (Wertheim ve ark., 2005, Gündüz ve 

ark., 2005, Gould, 2005, Olsen ve ark., 2013). 

İnsan nüfusunun yaklaşık %30'u burunda S. aureus taşımaktadır ve bu 

durum nozokomiyal enfeksiyon için önemli bir risk oluşturmaktadır 

(Wattinger ve ark., 2011, Zuridah ve ark., 2011). Üç tür nazal taşıyıcı 

tanımlanmıştır: %20 kalıcı taşıyıcılar, %60 aralıklı taşıyıcılar ve %20 

taşıyıcı olmayanlar. Bu sınıflandırma için kriterler toplanan örnek 

sayısı ve takip süresi açısından farklılık gösterse de birçok çalışma 

kalıcı ve aralıklı taşıyıcıların belirlenmesinin önemli olduğunu 
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vurgulamıştır. Kalıcı nazal taşıyıcılar, burun deliklerinde daha yüksek 

sayıda S. aureus, çevrede daha geniş dağılım ve ameliyat geçiren 

hastalarda ise; nozokomiyal enfeksiyon ile ilişkilendirilmiştir (Zuridah 

ve ark., 2011, Al-Bahry ve ark., 2014, Ottomeyer ve ark., 2016, Okamo 

ve ark., 2016).  

Taşıyıcıların nozokomiyal bakteriyemi geliştirme riski altında 

olmasının vakaların %80 'inde burun deliklerinde kolonileşen suştan 

kaynaklandığı belirtilmektedir (Wertheim ve ark., 2004, Wattinger ve 

ark., 2011). 

Staphylococcus aureus, aynı zamanda gıda kaynaklı başlıca patojenler 

arasında yer alan, gıda endüstrisini tehdit eden ve ciddi sorunlara yol 

açan bir bakteridir. Hastane personelinde olduğu gibi gıda sektöründe 

çalışanlarda da yaygın olarak bulunmaktadır. S. aureus’a bağlı gıda 

zehirlenmesine enterotoksinlerin sebep olduğu bilinmektedir (Çakıcı ve 

ark.,2015). 

İnsan orjinli uygunsuz gıda işleme ve uygulamaların sonucu olarak gıda 

kaynaklı mikroplarla kontaminasyon meydana gelir. Mikrobiyal 

kontaminasyon ise; gıda kalitesini düşürerek ve enfeksiyonlara yol 

açarak gıdanın raf ömrünü kısaltır. Bakteri ürettiği enterotoksinler 

sayesinde stafilokokal gıda zehirlenmelerine sebep olur ve bu toksinler 

ile kontamine olmuş gıda alımının sonucu olarak sıklıkla küresel 

hastalıklar meydana gelir (Argudín ve ark., 2010). Yiyecekler; 

genellikle nazal sekresyonlardan, hapşırmadan, öksürmeden ve enfekte 

taşıyıcıların doğrudan el temasından kirlenirler (Rooney, ve ark., 2004, 

Wattinger ve ark., 2011, Al-Bahry ve ark., 2014). 
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Bu tarz gıda zehirlenmelerinin sonucunda tipik olarak şiddetli kusma, 

mide bulantısı, ishal ile ortaya çıkan semptomlar görülür. Çoğu 

vakalarda bu semptomların 24 saat sonra kendiliğinden azaldığı, ölüm 

oranları genel popülasyonda %0.03, çocuklarda ve yaşlılarda % 4.4'e 

kadar değiştiği görülür. Ekipman ve çevre, gıda zehirlenmesi 

salgınlarında gıda kontaminasyonunun ortak kaynakları olmasına 

rağmen, gıda işleyicileri genellikle S. aureus ile kontaminasyonun ana 

kaynağını oluştururlar (Castro ve ark., 201, Wattinger ve ark., 2011). 

İnsanlar, besinlerin kontaminasyonunda önemli rol oynarlar. Gıda 

işleyicileri S. aureus bakterisini derilerinde ve mukozal dokularında 

barındırırlar ve gıdalara bu yolla bulaştırırlar. Bu nedenle, bu bakteri 

hem nozokomiyal hem de toplum kaynaklı enfeksiyonlar için önemli 

bir patojen olarak kabul edilir. Bakteri gıda hazırlama ve işleme 

sırasında gıda elleyicilerinin burunları, derileri giysiler ve cansız 

yüzeyler aracılığıyla gıda ürünlerinin kontaminasyonuna neden olur. İlk 

temastan sonra uzun süre boyunca ellerde ve çevresel yüzeylerde canlı 

kalabilme yeteneğine sahiptir (Kadariya ve ark., 2014). 

Yine bu bakterinin mastitis oluşturan bakteriler arasında önemli bir yer 

tuttuğu da çalışmalarda belirtilmektedir. Pastörizasyon ile insanda 

hastalık yapan bu mikroorganizmaların çoğu yok edilebilmesine 

rağmen; bazı S. aureus suşları, sütte toksin üreterek kaynatma ve 

kurutmaya karşı daha dayanıklı hal alırlar. Bu durum gerek hayvan 

sağlığı gerekse de insan sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır 

(Yeşilmen ve ark., 2012, Chandrasekaran ve ark., 2014). 
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Mastitis, süt yetiştiricileri açısından ülkemizde ve dünyada büyük bir 

sorun teşkil etmektedir. Dünya’nın her yerinde mastitisten dolayı süt 

işletmeleri milyonlarca dolar zarara uğramaktadır. Özellikle subklinik 

tipi mastitislere klinik mastitislere oranla 20-30 kat daha fazla 

rastlanıldığı belirtilmektedir. Subklinik mastitisler yetiştiriciler 

tarafından kolaylıkla belirlenememekte, bu nedenle de hastalık 

hayvanda varlığını uzun bir süre devam ettirebilmektedir. İster 

subklinik mastitis olsun, ister klinik mastitis olsun her iki tür mastitisin 

tedavisi de  tedavisi oldukça zordur (Gulbandilar ve ark., 2019, Çelik, 

2020). 

Pastörizasyon ile insanda hastalık yapan bu mikroorganizmaların çoğu 

yok edilebilmektedir. Ancak bazı stafilokok suşları, sütte toksin 

üretirler ve bu toksinler kaynatma ve kurutmaya dayanıklıdır, sindirim 

sisteminde irritasyonla ishal ve kusmaya neden olurlar. Dolayısıyla S. 

aureus’ un neden olduğu mastitislerin tedavi edilmesi hem hayvan 

sağlığı hem de insan sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. 

Özellikle subklinik mastitislerde hastalığın uzun süre fark edilmeden 

devam etmesi ve süt veriminde büyük kayıplara yol açması sebebiyle 

bakterinin bulaşının ve enfeksiyonunun önlenmesi son derece 

önemlidir (Yeşilmen ve ark., 2012, Gulbandilar ve ark., 2019, Özenç, 

2019). 

Süt sığırları, koyun ve keçi gibi hayvanlarda subklinik mastitis olgusu 

varsa bu hayvanlar S.aureus açısından birer süt kontaminantları olarak 

değerlendirilirler (Stewart, 2005). Bakterinin bulaşı; enfeksiyonlu bir 

hayvandan sürüdeki başka bir hayvana geçiş şeklinde ya da kontamine 
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sağım ekipmanı ile çiftçilerin taşıyıcılığından meydada gelmektedir 

(Pumipuntu ve ark., 2017).  

Bu çalışmada, sağlık sektörü ve gıda işletmelerinde çalışanlarda S. 

aureus taşıyıcılığının önemine değinilmeye çalışılmıştır. MRSA 

dirençli S.aureus enfeksiyonlarına karşı yeni kontrol stratejilerinin 

geliştirilmesi gerekliliği üzerinde durulmuş, süt sektöründe önemli yer 

tutan bu bakterinin risk faktörlerinin yok edilmesine yönelik genel bir 

bakış sunulmuştur. 

TARTIŞMA 

Hayatı tehdit eden nozokomiyal enfeksiyonların başında yer alan 

Stafilokoklar, antibiyotiklere karşı gittikçe artan dirençlilikleri 

sebebiyle gerek hastanelerde ve gerekse toplum kökenli 

enfeksiyonlarda büyük bir sağlık sorunu haline gelmiştir. S. aureus, 

neden olduğu hastalıklar ve salgınlar nedeniyle tüm dünyada kapsamlı 

bir şekilde incelenen ve incelenmeye devam eden patojenik bir 

bakteridir (Gülbandılar, 2009). Özellikle Metisiline dirençli S. aureus 

(MRSA), son yıllarda küresel halk sağlığı tehdidi olarak kabul 

edilmektedir (Chambers, 2001). 

Yapılan çalışmalar, S. aureus taşıyıcılığının çok farklı nedenlerden 

kaynaklandığını göstermektedir. Bakteriyel, çevresel ve konakçı 

duyarlılık gibi faktörlerin taşıyıcılıkta önemli rol oynadığı 

belirtilmektedir (van Belkum ve ark., 2008). 

Bakterinin gıda zehirlenmelerinde ve mastitis olgularında da önemli rol 

oynaması taşıyıcılığın önemini daha da arttırmaktadır.  
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Toplum ya da hastane kaynaklı MRSA izolatlarıının belirlenmesi, 

enfeksiyounun kontrolü ve bakterinin nozokomiyal yayılımının 

önlenmesi açısından önem taşımaktadır (Ören ve ark., 2014, Şamlıoğlu 

ve ark., 2018). Enfeksiyonların ortaya çıkmasında S. aureus' un burun 

taşıyıcılığı büyük bir risk faktörü olarak bilinmektedir.  Gıda elleyicileri 

ve hastane personeli bakterinin yayılmasında önemli rol oynamaktadır.  

Gıda sektöründe çalışan kişilerin; stafilokokal gıda zehirlenmelerinden 

kaynaklanan salgınlarda temel kontaminasyon kaynağı olduğu 

belirtilmektedir. Gıdanın hazırlanması, depolanması veya dağıtılması 

sırasında gıdanın   mikroorganizmalarla   bulaşma olasılığının arttığı, 

kontamine edilen gıdaların ise besin zehirlenmelerine yol açtığı ifade 

edilmektedir (Al-Bahry ve ark., 2014, Aycicek ve ark., 2005). 

Bu yönüyle S. aureus bakterisi enfeksiyon ve besin zehirlenmesi 

geliştirme riski açısından son derece önemli bir bakteridir. Gıdalar ile 

sürekli içli dışlı olan gıda elleyicilerinin özellikle burun taşıyıcılığı, 

toplum için büyük bir risk kaynağı oluşturmaktadır. Bakterinin 

enfeksiyonlara yol açmadaki patojenitesi ve gıdalarda meydana 

getirdiği zehirlenmeler sebebiyle gerek ülkemizde gerekse dünya 

ülkelerinde çok sayıda araştırma yapılmış ve yapılmaya devam 

etmektedir (Gülbandılar, 2009).  

Yapılan çalışmalarda çoğu gıda kaynaklı salgınlarda enterotoksijenik S. 

aureus ' un önemli rolünün olduğu Stafilokokal besin zehirlenmesinin 

ise; bu toksinlerin alınmasıyla oluşan bir hastalık olduğu 

bildirilmektedir (Sepin-Özen   ve ark., 2013).  
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S. aureus prevalansı ile ilgili çalışmalar; ülkemizde ve dünyada farklı 

dağılım göstermektedir. Çalışmalar farklı çoğrafik bölgeleri ve farklı 

gıdaları kapsadığı için, bu durum oranların değişikliği üzerinde etkili 

olmuştur. 

Pu ve ark., (2011) çeşitli gıdalardaki enterotoksijenik S. aureus 

prevalansını İtalya'da %59,8, Kore'de % 62, Polonya'da % 74, 

Portekizce'de % 69, Fransa'da % 30,5 ve Slovak Cumhuriyeti'nde % 

39,2 olarak bildirmiştir. Crago ve ark., (2012) Ocak 2007-Aralık 2010 

arasında Kanada'da 693 gıda örneğinin 73' ünde (% 10,5) S. aureus 

yaygınlığını belirtmişlerdir. 

Çeşitli gıdalarda S. aureus kontaminasyonu ile ilgili ülkemizde yapılan 

çalışmalarda; Kayseri ilinde % 57,3 (Ertas ve ark., 2010), Kütahya ve 

Eskişehir illerinde % 33,4 (Güven ve ark., 2010), Marmara bölgesinde 

% 13,8 (Aydın ve ark., 2011), Ankara ilinde % 6 (Can ve Çelik, 2012), 

Samsun ilinde % 52,5 (Gücükoğlu ve ark., 2012) olarak bildirilmiştir. 

Kadariya ve ark., (2014) yapmış oldukları çalışmada; kontamine olmuş 

gıda numunelerindeki oranları çiğ süt grubunda % 31,4, çiğ et grubunda 

% 23,8, tavuk dönerde % 5 grup içi ve çiğ kümes hayvanı grubunda % 

4,3 olarak belirlemişlerdir. Çiğ sütteki kontaminasyonun mastitis 

etkisiyle çiğ sütün sıklıkla kontamine olabileceğini belirtmişlerdir. 

Mashouf ve ark., (2015) İranda’da yaptıkları çalışmada S. aureus' un 

hayvansal orjinli gıdalarda yaygınlık oranını % 9,3 olarak 

belirlemişlerdir. 
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Ülkemizde ise; Güven ve ark., (2010) Eskişehir ve Kütahya bölgesinde 

et ürünleri kontaminasyon oranını % 48,7,  süt ve süt ürünlerinde ise; 

% 23,2 oranında belirlemişlerdir ve et ürünleri kontaminasyon oranının  

süt ve süt ürünlerine göre daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Buna 

karşılık Samsun ilinde yapılan bir çalışmada ise; kontaminasyon 

oranının çiğ sütte daha fazla % 75 olduğu bildirilmiştir (Gücükoğlu ve 

ark., 2012). 

Burun S. aureus taşıyıcılık oranlarıda da yapılan çalışmalarda 

farklılıklar görülmektedir. Ülkemizde; Erzurum il merkezinde  gıda  işi  

ile  uğraşan  kişilerde  yapılan  bir  çalışmada burun kültüründe S. aureus 

taşıyıcılık oranı %   33.1   olarak   tespit   edilmiştir   (Vançelik,   2004).   

Gülbandılar, (2009) 2006-2007 yılları arasında Kütahya yöresi gıda 

sektörü çalışanlarında yapılan rutin portör muayenesinde burun ve  

boğaz  kültürlerindeki  S.  aureus oranını  %  7.1  olarak  bulmuştur.  

Şimşek ve ark.,  (2009), yaptıkları çalışmada Şanlıurfa’ da   gıda   

sektörü   işçilerinin   %   23.1   oranında S. aureus taşıyıcısı olduklarını 

belirlemişlerdir.   

Durak ve ark., (2010) Konya’da gıda sektöründe çeşitli iş kollarında 

çalışan kişilerin burun ve boğaz kültürlerlerinde yaptıkları 

çalışmalarında S.aureus ’un nazal taşıyıcılık oranını%15,6  oranında  

belirlemişlerdir.  

Andargie ve ark., (2008) Etiyopya’ da kafeterya  çalışanlarında   yapmış   

oldukları   araştırmada S. aureus taşıyıcılık  oranını  %  16.5  olarak  

tespit  etmişlerdir. 
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S. aureus, hastane enfeksiyonlarında da ilk sıralarda yer alan fırsatçı bir 

patojendir. Tüm yaş gruplarında enfeksiyonlara neden olabilir ve her 

ortamda bulunabilir. Enfekte kişiler ve sağlıklı taşıyıcılar bu 

mikroorganizmayı yayabildikleri için belli servisler, ameliyathaneler 

için özel bir tehlike arz ederler. Bakteri, son yıllarda cerrahi yara 

enfeksiyonlarının en sık görülen etkeni olarak tanımlanmıştır. 

Antibiyotiklere karşı gittikçe artan direnci sebebiyle gerek hastanelerde 

ve gerekse toplum kökenli enfeksiyonlarda önemli sağlık sorunu haline 

gelmiştir (Livermore, 2000, Öncül ve ark., 2002, Gulbandilar ve ark., 

2012). 

Bakteri; hastanelerde özellikle kişisel temas ile yayılmakta, daha seyrek 

olarak da hava yolu ve kontamine eşyalar ile temas sonucu 

bulaşmaktadır. Hastane ortamında bakterinin enfekte kişiden sağlık 

personelinin elleri ve giysileri ile aktarılması önemli bir bulaşma 

yoludur (Livermore, 2000, Yakupoğulları ve ark., 2006). 

Hastane çalışanlarındaki nazal taşıyıcılık oranları da birbirinden farklılı 

göstermektedir. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 

nazal sürüntü örneklerinde Metisilin Duyarlı ve Dirençli S. aureus ile 

ilgili yapılan bir çalışmada; örneklerin 112 (%8.2)’sinde S. aureus 

tesbit edilmiş ve bunlardan 101 (%90.2)’i metisilin duyarlı S. aureus 

(MSSA), 11 (%9.8)’i metisilin dirençli S. aureus (MRSA) olarak 

belirlenmiştir (Şamlıoğlu ve ark., 2018).  

Kayseri’ de hastanenin Göğüs Hastalıkları Kliniği’ nde çalışanlarının 

burun taşıyıcılığı ile ilgili yapılan bir çalışmada 95 kişinin 15’i (%15.3) 
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pozitif bulunmuş, çalışmada metisilin direnci ise saptanamamıştır 

(Çoban ve ark., 2014). 

Kayseri’ de yapılan diğer bir çalışmada ise; Kadın Doğum Hastanesi 

çalışanları arasında burun kültürlerinin 43’ünde (%21.2) S. aureus 

saptanmıştır. Sağlık çalışanlarından izole edilen 43 S. aureus izolatının 

41’i (%95.3) metisiline duyarlı bulunurken (MSSA), 2’si (%4.7) 

metisiline dirençli (MRSA) bulunmuştur (Yağmur ve İnci 2014).  

Denizli’den yapılan bir çalışmada,.hastaların 204 (%43.8)’ünden S. 

aureus izolasyonu yapılmış ve bunların 34’ünün (%16.7) metisiline 

dirençli olduğu belirlenmiştir (Köseoğluv e ark., 2012)  

Ankara’dan yapılan diğer bir çalışmada, 3.599 burun kültürünün 

601’inde (%16.6) Metisiline Duyarlı S. aureus (MSSA), üçünde 

(%0.08) Metisiline Dirençli S. aureus (MRSA) izole edilmiştir (Arca 

ve ark., 2007). 

Balıkesir’den yapılan bir çalışmada, 102 kişi hastane personeli 

çalışmaya katılmıştır. Toplamda 10 (%9.8) kişide S. aureus nazal 

kolonizasyonu saptanmıştır. İzole edilen S. aureus izolatlarından 

hiçbirinde metisiline direnç saptanmamıştır (Aydın ve Yazıcı,2012).  

Sepin-Özen ve ark., (2013) Antalya’da gıda sektöründe çalışan 

kişilerde nazal taşıyıcılık oranlarını %3,37 olarak tesbit etmişlerdir. 

Vatansever ve ark., (2016) Gıda işleyicilerinde S. aureus 'un taşıma 

oranını ve metisilin direncini belirledikleri çalışmalarında 28 işçiden 

10'unun burun boşluğunda S. aureus taşıdığı, tüm izolatların metisiline 

duyarlı olduğunu, gıda işleyicilerinden izole edilen S. aureus suşlarının 
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antibiyotik direnç prevalansının düşük olduğunu belirlemişlerdir 

(Vatansever ve ark., 2016) 

Akyüz ve Salcan, (2021). Burun kültürlerinde S. aureus nazal 

taşıyıcılığı ve metisilin direnç oranlarını belirledikleri çalışmalarında; 

536 örnek içerisinde taşıyıcılık oranını (% 17,8) olarak belirlemişlerdir. 

Örneklerin 504 ((%94) metisilin duyarlı bulunurken, 32 örneğin ise 

(%6) metisilin dirençli olduğu belirlenmiştir. 

Mastitis olgularında da önemli bir patojen olan bakteri, dünyanın süt 

endüstrisini etkileyen en önemli tehditlerden biridir (Abera ve ark., 

2010). Süt ve türevleri, insanda S. aureus enfeksiyonunun başlıca 

kaynağı olarak kabul edilmektedir (Jahan ve ark., 2015). 

Sütteki patojenik organizmalar ineğin kendisinden, insan elinden veya 

çevreden gelebilmektedir (Bradely, 2002, Patel ve ark.2018).  

Son yıllarda, çiftlik hayvanlarıyla ilişkili metisiline dirençli S. aureus 

suşlarının insan enfeksiyonlarının da önemli etkenleri arasında olduğu 

belirtilmektedir. Sütte S. aureus kontaminasyonu, çiğ sütün üretimi ve 

işlenmesi sırasında çevreden kaynaklanabilmektedir. Özellikle gıda 

elleyicilerin kontaminasyonda önemli rolü olduğu çalışmalarda 

belirtilmektedir (Kadariya ve ark., 2014). 

El taşıyıcılığının aynı zamanda nazal taşıyıcılıkla ilişkili olduğu 

bildirilmektedir. S. aureus’un burunda bulunma oranına paralel olarak 

parmaklardaki stafilokok sayısında da artış olduğu tesbit edilmiştir. 

Ayrıca, nazal S. aureus taşıyıcılığı olan kişilerin ellerinde de bu 

bakterinin bulunma olasılığının daha yüksek olduğu ve S. aureus 'un 
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nazal eradikasyonu ile mikroorganizmanın ellerden de eradike edildiği 

bildirilmektedir (Wertheim ve ark., 2006). 

Türkiye'de farklı bölgelerde yapılan çalışmalarda subklinik mastitis 

görülme oranlarında önemli farklılıklar bildirilmiştir. Gülbandılar ve 

ark., (2019) Kütahya merkez ve ilçelerinde bulunan ineklerde, mastitis 

olgularının prevalansının belirlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada 

mastitis oranını %31,71 olarak belirlemişlerdir.  

Kırıkkale’de subklinik mastitis olgularının prevalansının belirlenmesi, 

mastitise neden olan etkenlerin izolasyonu, identifikasyonu ve bunların 

antibiyotik direnç durumlarının saptanmasının amaçlandığı çalışmada; 

mastitis prevelansı %54.37 olarak belirlenirken, izole edilen etkenler 

arasında ise; en yüksek oranda Staphylococcus aureus %28.17, 

bakterisi izole edilmiştir (Macun ve ark., 2011). 

Yurt dışında yapılan çalışmalarda; Tenhagen ve ark., (2006) 

Almanya’da mastitisli süt örneklerinde S. aureus yaygınlık oranını % 

5.7 olarak tesbit etmiştir.  Cezayir’de mastitis prevalansı, % 29.62 

olarak belirlenmiştir (Saıdı ve ark.,2013). 

Tüm bu çalışmalar; gıda sektöründe çalışanlar arasında ve hastane 

personelinde S. aureus taşıyıcılığının yüksek olduğunu göstermektedir. 

Bu nedenle, S. aureus nazal taşıyıcılığının ortadan kaldırılması için, 

kalıcı veya aralıklı taşıyıcıların takiplerinin düzenli yapılması 

gereklidir. 

Sonuç olarak; gerek hastane enfeksiyonlarının ve gerekse gıda 

zehirlemelerinin önlenebilmesinde S. aureus nazal taşıyıcılığın 
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belirlenmesi son derece önem arz etmektedir. MRSA’nın burun 

taşıyıcılığının önlenmesinde taşıyıcıların belirli aralıklarla taraması ve 

temas önlemlerine dikkat edilmesi son derece önemlidir. 
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GİRİŞ 

Dünya nüfusunun artması ve sanayileşmenin ilerlemesiyle birlikte gıda 

sorunu da devam etmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm 

ülkelerde gıda büyük çoğunlukla bitkisel kaynaklardan sağlanmaktadır. 

Özellikle yüksek protein içeriği nedeniyle yemeklik tane baklagiller 

beslenmede büyük önem taşımaktadır. Proteinin yanı sıra demir, fosfor 

kalsiyum gibi birçok minerali içermesinden dolayı oldukça sağlıklı 

besin kaynağıdırlar (Toğay ve ark., 2005). Antioksidan içeriği 

sebebiyle obezite, yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkları ve diyabet 

hastaları için tüketilebilir ürünlerdir (Adak ve ark., 2010). Kuru 

tanelerinden faydalanılan yemeklik tane baklagillerin samanı da hayvan 

beslenmesinde kullanılmaktadır. Dünyada tahıllardan sonra en fazla 

yetiştiriciliği yapılan bitkilerdir. Dünyada sırasıyla kuru fasulye (13,5 

m ha), nohut (11,9 m ha), börülce (2,8 m ha), mercimek (1,5 m ha), 

bezelye (1,4 m ha) ve bakla (865 bin ha) yetiştirilmektedir. Türkiye’de 

ise nohut (517 bin ha), mercimek (286 bin ha), kuru fasulye (89 bin ha), 

bakla 2,3 bin ha) börülce (1,3 bin ha) ve bezelye (781 ha)’dir (FAO, 

2020). Tarım alanlarının genişletilmesi mümkün olmadığından, mevcut 

alandan elde edilen verimin artırılması gerekmektedir. Bitkisel 

üretimde verimliliğin artırılması bir zorunluluk haline gelmekle 

birlikte, çeşitli nedenlerden dolayı üretimde istenilen başarıya 

ulaşılamadığı durumlar da söz konusudur. Başarılı bir bitkisel üretimin 

en temel koşulu sağlıklı tohum kullanmak ve üniform bir tarla çıkışı 

sağlamaktır. Tohum ekimi yetiştiriciliğin ilk ve en önemli aşaması olup, 

verim ve kaliteyi de etkilemektedir. Kullanılan tohumun yaşı, kabuğu, 
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dormansi durumu, sıcaklık, nem gibi birçok faktör çimlenme ve çıkışı 

önemli düzeyde etkilemektedir. Bitki gelişiminin ilk aşamaları olan 

çimlenme, çıkış ve fide döneminde stres faktörlerine karşı bitkinin 

tohumu ve fideleri oldukça hassastırlar (Yıldız ve ark., 2017). Tohumun 

genetik yapısı açısından homojen olmaması, çevresel faktörlerden 

etkilenmesi gibi nedenlerle çimlenme ve çıkış oranında düşüş 

görülmektedir. Bununla birlikte verim ve kalite düşüşü sorunları da 

ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların giderilmesi ve tohumların istenilen 

kalite düzyine ulaştırılması amacıyla tohumlara kaliteyi iyileştirici 

uygulamalar yapılmaktadır (Gökçöl ve Duman, 2018). Tohum ön 

uygulaması (priming), tohumların belirli bir çözelti içerisinde bir süre 

ıslatıldığı (tohum kabuğunda kırık veya kök çıkışı olmamalı) ve daha 

sonra çimlenme için kullanıldığı bir tekniktir (Paparella et al., 2015; 

Abdel-Aziz ve ark., 2019). Tohum ön uygulaması, tohum tarafından su 

alımını ve ardından kök oluşum noktasına kadar erken çimlenme 

olaylarını başlatmak amacıyla kurutmayı da içeren bir tekniktir. 

Faydaları arasında hızlı, tekdüze ve artan çimlenme, gelişmiş fide 

canlılığı ve fitokromun neden olduğu uyuşukluğun hafifletilmesi ile 

daha iyi bir büyüme sayılabilir (Varier ve ark., 2010). Tohum ön 

uygulamaları ekim dönemi ve fide oluşum dönemi arasındaki süreyi 

kısaltmak ve üniform bitki büyümesini sağlamak amacıyla yaygın bir 

şekilde kullanılmaktadır (Toklu, 2015). İlk modern tohum ön uygulama 

işlemi tuzlu su veya kireç çözeltileri ile muameleyi kapsamaktayken, 

1960lı ve 1970li yıllarda bazı sistemik organik kimyasallar ile ön 

uygulamalar yapılmıştır. Bu ön uygulamalar tohum yüzeyinde bulunan 

patojenlerin ve fungal hastalıkların kontrolü amacıyla yapılmıştır 
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(Ulukan, 2005). Tohumların tabi tutulduğu ön uygulama (priming) 

yöntemleri; katı matris priming, hidro-priming, osmo-priming, halo-

priming, hormonal-priming ve biyo-priming olarak sınıflandırılmak-

tadır. Katı matris priming; tohumların sıvı-katı karışım ile muamele 

edildiği, temelde tohumların su alımının kontrol edilebildiği bir 

yöntemdir. Daha sonra tohumlar matristen ayrılır, yıkanır ve kurutulur. 

Tohumlar bu süreçten geçtiğinde toprağın doğal emilim süreci uyarılır 

ve tohumlar yavaş yavaş hidratlanır. Vermikülit, turba yosunu, odun 

kömürü, kum ve kil katı matris priming yönteminde kullanılan katı 

taşıyıcılardandır (Mal ve ark., 2019). Hidro-priming; tohumların ekim 

öncesinde suda bekletilip ve kurutulması yöntemidir. Çiftçi 

koşullarında da tohumların çimlenme ve çıkış süresinin kısaltılması 

amacıyla da kullanılmaktadır. Osmo-priming; tohumların belli bir süre 

boyunca PEG, mannitol, glycerol, sucrose gibi maddeler ile muamele 

edilip kurutulduğu yöntemdir (Golezani ve ark., 2008). Halopriming; 

tohumların inorganik tuzların (NaCl, NaCl, KNO3, CaCl2 vb.) 

çözeltileriyle ıslatıldığı yöntemdir (Tanha ve ark., 2015). Hormonal-

priming; tohumların giberellik asit, kinetin, ve naftalin asetik asit 

(NAA) gibi büyüme hormonları ile muamele edildiği yöntemdir 

(Saeedipour, 2013). Biyo-priming; bitki gelişimini teşvik eden 

mikroorganizmalar ile tohumların muamele edildiği yöntemdir. Biyo-

priming veya biyolojik tohum ön uygulamaları bitki gelişiminin erken 

dönemlerinde toprak kaynaklı patojenlerden tohumların korunmasında, 

pestisit bağımlılığın azaltılmasında ve abiyotik stres faktörlerine karşı 

tolerasın artırılmasında en etkili yöntemdir (Singh ve ark., 2016). Bu 
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çalışmada yemeklik tane baklagil tohumlarına yapılan ekim öncesi 

tohum ön uygulaması (priming) çalışmaları derlenmiştir. 

Yemeklik tane baklagillerde yapılan tohum ön uygulaması 

(prımıng) çalışmaları 

Nohut 

Bangladeş koşullarında pirinçten sonra yetiştirilen nohuta ekim öncesi 

uygulanan hidro-primingin (suda bekletme) kontrole göre bitkinin 

gövde ve kök hastalıklarının insidansını azalttığı, nodülasyonu ve 

verimi artırdığı belirlenmiştir (Musa ve ark., 2001). Giberellik asit ön 

uygulamasının nohutun protein içeriği, biyokimyasal ve verim 

özelliklerine etkilerinin araştırıldığı çalışmada nohut tohumları 10-7 M, 

10-6 M ve 10-5 M giberellik asit konsantrasyonlarında, 4, 8 ve 12 saat 

muamele edilmiştir. Bunun sonucunda ön uygulamalarla birlikte bitki 

başına bakla sayısı, bitki başına tohum verimi ve protein içeriğinin 

sırasıyla % 82.69, % 5.44 ve % 54.32 oranında artış gösterdiği, en 

yüksek değerlerin 8 saat 10-6 M giberellik asit konsantrasyonundan elde 

edildiği bildirilmiştir (Mazid, 2014). Bitki gelişimini teşvik eden 

bakterilerin nohut gelişimine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülen 

çalışmada Mesorhizobium ciceri, Bacillus atrophaeus ve Bacillus 

atrophaeus bakterileri ile tohum ön uygulaması yapılan bitkilerin 

kontrole göre protein verimi ve tane fosfor içeriğini artırdığı 

bildirilmiştir (Soysal ve Erman, 2020). Sıvı solucan gübresi ve 

Mesorhizobium ciceri bakterisi ile ön uygulaması yapılan nohut 

tohumlarının 20, 30 ve 40 cm sıra aralığında yetiştirildiği araştırmada 

ön uyulamaların bitki boyunu istatistiki anlamda önemli düzeyde 
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etkilemediği, Mesorhizobium ciceri uygulamasının kontrole göre ilk 

bakla yüksekliği, bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı, 100-tane 

ağırlığı ve tane verimini artırdığı, sıvı solucan gübresi ön 

uygulamasının ise 100-tane ağırlığını kontrole göre artırdığı tespit 

edilmiştir (Uçar ve Erman, 2020). Tuzlu topraklarda tohum ön 

uygulamalarının nohutun büyüme verimi üzerine etkilerini tespit etmek 

amacıyla yapılan çalışmada tohumların 8, 16 ve 24 saat boyunca NaCl 

(halo-priming), su (hydro-priming) ve Mannitol (osmo-priming) ön 

uygulamalarına tabi tutulduğu, en yüksek bitki başına tane verimi, 

baklada tohum sayısı, tohumsuz biyokütle ve 1000-tane ağırlığı 

değerleri 24 saat halo-priming uygulamasından elde edildiği 

belirtilmiştir (Ali ve Kamel, 2009). 

Mercimek 

Kitosan kaplamanın mercimeğin tuz toleransı ve tohum çimlenmesi 

üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada 1, 3, 6 g/l 

kitosan, 50, 100, 200, 300 mM NaCl konsantrasyonları denenmiş ve en 

yüksek çimlenme yüzdesi, hipokotil uzunluğu, radikal uzunluğu, 

hipokotil kuru ağırlığı ve radikal kuru ağırlığının 3 g/l kitosan 

konsantrasyonundan elde edildiği ve mercimek tohumlarının kitosan ile 

kaplanarak tuza toleransının artırılabileceği bildirilmiştir (Al-Tawaha 

ve Al-Ghzawi, 2013). Hydro ve osmo-priming'in mercimeğin 

çimlenme ve çıkışı üzerine etkilerinin araştırıldığı çalışmada tohumlara 

su ve PEG-6000 uygulanmış ve hidro-priming işleminin, mercimeğin 

çıkış oranını, kök kuru ağırlığı, sürgün kuru ağırlığı ve fide kuru 

ağırlığını artırdığı saptamıştır (Golezani ve ark., 2008). Su stresi ve 
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hidro-priming süresinin mercimek bitkisinin tarla koşullarındaki 

performansını değerlendirmek amacıyla yürütülen araştırmada 0, 8 ve 

16 saat boyunca suda bekletilen mercimek tohumları 70, 100, 130 ve 

160 mm buharlaşmadan sona sulama uygulamaları altında yetiştirildiği 

ve çalışma sonucunda; bitki boyu, bitki başına bakla ve tane sayısı, 100 

tane ağırlığı, bitki biyokütlesi, tane verimi ve hasat indeksinin azalan su 

mevcudiyeti ile azalış gösterdiği, ön uygulama yapılan tohumlara ait 

parametre değerlerinin kontrole göre daha yüksek olduğu ve mercimek 

tohumlarının 8 saat süreyle hidro-priming uygulamasıyla iyi ve sınırlı 

sulama koşullarında tane verimini artırmak için en uygun işlem olduğu 

belirlenmiştir (Golezani ve ark., 2013). Farklı ön uygulamaların 

mercimek bitkisinin tohum çimlenme özellikleri, tane verimi ve verim 

özellikleri üzerine etkilerini saptamak amacıyla yapılan çalışmada 

tohumların KNO3 (1%), KCl (2%), KH2PO4 (1%), ZnSO4 (0.05%), 

PEG-6000 (20%), IBA (100 ppm), Mannitol (4%), GA3 (100 ppm) ve 

distile su ile muamele edildiği, ZnSO4, GA3 ve PEG-6000 ön 

uygulamalarının çimlenme oranı, çimlenme yüzdesi, tane verimi ve 

verim özellikleri üzerine olumlu etkilerinin bulunduğu belirlenmiştir 

(Toklu, 2015). Selenyum ve Ageratum (vapurdumanı bitkisi) yaprak 

özütü ön uygulamalarının mercimek bitkisine etkilerinin araştırıldığı 

çalışmada tohumların Ageratum özütü, 10 µM Se, 20 µM Se, 40 µM 

Se, 10 µM Se + özüt, 20 µM Se + özüt, 40 µM Se + özüt ile muamele 

edildiği, 20 µM Se ön uygulamasının mercimek büyümesini teşvik 

ettiği, mercimekte oksidatif stresin hafifletilmesinin sadece 40 µM Se 

+ özüt içeren ortama maruz kalan bitkilerde kanıtlandığı, Ageratum 

yaprak özütünün mercimekte oksidatif hasara yol açma potansiyeline 
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sahip olduğu, ancak selenyumun bu olumsuz etkiyi seçici olarak 

iyileştirebileceği sonucuna varılmıştır (Talukdar, 2013). 

Bakla 

Hidro-priming uygulamasının baklanın tohum çimlenmesi ve tarla 

performansı üzerine etkilerinin araştırıldığı çalışmada tohumlar 0, 8, 

16, 24, 36 ve 48 saat boyunca suda bekletildiği ve çimlenme hızı, 

çimlenme yüzdesi, Timson çimlenme indeksi, ortalama imlenme süresi, 

ortalama günlük çimlenme, senkronizasyon indeksi ve fide canlılığı 

indeksi parametreleri incelendiği, tüm uygulamaların kontrole göre 

bakla tohumlarının ortalama günlük çimlenme değeri hariç çimlenme 

parametrelerine ait değerleri artırdığı, tarla denemelerinde en yüksek 

bitki sayısı, taze ağırlık ve tane verimi değerlerinin 8 saat hidro-priming 

uygulamasından elde edildiği bildirilmiştir (Damalas ve ark., 2019). 

Tuz stresinin etkilerinin azaltılmasında salisilik asit tohum ön 

uygulamalarının bakla üzerine etkilerini incelemek üzere yapılan 

çalışmada 0 ve 140 mM NaCl tuz koşullarında 0.2 mM salisilik asit 

tohum ön uygulamasının yapıldığı ve salisilik asit ön uygulamasının tuz 

stresinin bitkiler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmakla birlikte, 

kontrol bitkilerinin de tuza toleransını artırdığı bildirilmiştir (Azooz, 

2009). Kalsiyum klorür tohum ön uygulamasının kadmiyum (0 ve 50 

µM CdCl2) stresine maruz kalan bakla bitkilerine etkilerinin 

araştırıldığı çalışmada tohumların kontrol (ön uygulamasız) ve 6 saat 

boyunca % 2 CaCl2 ön uygulamaya tabi tutulduğu ve bunun sonucunda 

CaCl2'nin azaltılmış reaktif oksijen türleri üretimi yoluyla Cd 

toksisitesinin olumsuz etkilerini azaltarak Cd stresine maruz kalan 
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bakla bitkilerinin fotosentez özelliklerini iyileştirdiği bildirilmiştir 

(Nouairi ve ark., 2019). Bakla kök çürüklüğü patojenlerinin biyolojik 

kontrolü için biyo-priming tohum uygulamalarının uzun vadeli 

aktivitesinin belirlenmesi amacıyla yürütülen araştırmada Trichoderma 

viride, T. harzianum, T. hamatum, Bacillus subtilis, B. cereus ve 

Pseudomonas fluorescens’in antogonistik ajan olarak kullanıldığı ve 

bunlardan Trichoderma viride, T. harzianum, Bacillus subtilis ve 

Pseudomonas fluorescens ön uygulamalarının inhibitör etkisinin 

önemli ölçüde daha yüksek olduğu, tarla koşullarında 3 aylık 

depolamadan sonra, antagonistik maddelerin tohumları hem ortaya 

çıkma öncesi hem de sonrası aşamalarda kök çürüklüğü patojenlerinin 

neden olduğu enfeksiyona karşı koruyabildiğini tespit etmişlerdir (El-

Mougy ve Abdel-Kader, 2008). Salisilik asit ile tohum ön 

uygulamasının bakla tohumunun ve fide büyümesi üzerine etkilerinin 

araştırıldığı çalışmada tohuma 0.0, 0.5, 1.0 ve 3.0mM salisilik asit ön 

uygulamasının yapıldığı, 1.0 ve 3.0 mM yüksek konsantrasyonlardaki 

salisilik asit ön uygulamasının kontrole göre çimlenme üzerinde inhibe 

edici etkilere sahip olduğu, fide büyümesini, plumule ve kök (radikal) 

uzunluklarını azalttığı, düşük konsantrasyonlu salisilik asit ön 

uygulamasının tuzlu alanlarda tohum çimlenmesini hızlandıracak, fide 

gelişimini artıracak önemli bir uygulama olduğu bildirilmiştir (Soliman 

ve ark., 2016). 

Bezelye 

Nobaria koşullarında bezelye bitkisinin kök çürüklüğü hastalığının 

kontrolü, büyüme artışı ve verim kalitesi üzerine biyokontrol ajanları 
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(T. harzianum, B. subtilis ve P. fluorescens) ve funisit (Rizolex – T) ön 

uygulamalarının etkilerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada bio-

priming veya biyo kontrol ajanları ile tohum aşılama gibi biyolojik 

tohum muamelelerinin, tohum ve toprak kaynaklı bitki patojenlerine 

karşı korumak için geleneksel tarımda kullanılan fungisit tohum 

muamelelerinin yerine kullanılabileceği, T. harzianum ve B. subtilis ön 

uygulamalarının bitkinin vejetatif gelişimini uyarmada en etkili 

uygulamalar olduğu, bitki boyu, bitkide yaprak sayısı, bitkide dal 

sayısı, bakla uzunluğu, bakla çapı, baklada tane sayısı, tane 

karbonhidrat ve protein içeriği değerlerini artırdığı bildirilmiştir (El-

Mohamedy ve El-Baky., 2008). Tohuma askorbik asit ön 

uygulamasının bezelyenin tarımsal ve fizyokimyasal özelliklerine 

etkilerini tespit etmek amacıyla yürütülen araştırmada; kontrol (ön 

uygulamasız), distile su, 0.1mM  ve 0.2  mM askorbik asit ön 

uygulamalarının yapıldığı, sürgün ve kök uzunluğu, taze ve kuru sürgün 

ve kök ağırlıkları, bitkide bakla sayısı, bitkide tohum sayısı 

özelliklerinin tüm askorbik asit seviyelerinin etkisi altında arttığı, 

serbest amino asitler, toplam çözünür proteinler, indirgen şekerler ve 

taze yapraklardaki toplam şeker gibi biyokimyasallarda büyük bir artış 

bulunduğu belirtilmiştir (Hussain ve ark., 2019). Tohum ön 

uygulamalarının bezelyenin tohum kalite parametrelerine ve 

depolanabilirliği üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılan 

çalışmada sodium molybdate @ 500 ppm + tohum kaplama ile 

Trichoderma harzianum @ 15g/kg tohum ön uygulamalarının hasat 

edilen tohumların kalitesini iyileştirdiği, sırasıyla çimlenmede % 5.75 

ve % 8, sürgün uzunluğunda % 15.37 ve % 13.73,  fide kuru 



318 | DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON 

 

ağırlığında% 17.03 ve% 16.05, tohum canlılık indeksi-I'de% 13.06 ve% 

17.96, canlılık indeksi-II'de % 24.50 ve 26.90 artış sağlandığı 

bildirilmiştir (Singh ve ark., 2017). Tohum ön uygulamanın soğuk stresi 

altında bezelyenin tohum çimlenmesi üzerine etkilerinin araştırıldığı 

çalışmada 3, 6, 9, 12, and 15 ˚C'de kontrol (ön uygulamasız), hidro-

priming, halo-priming ve osmo-priming uygulamalarının yapıldığı, 

soğuk stresinin çimlenme oranında düşüşe neden olduğu, en yüksek 

çimlenme oranının hidro-priming uygulamasından, en yüksek canlılık 

indeksinin ise halo-priming uygulamasından elde edildiği, sıcaklığın 

düşürülmesi ile prolin ve katalaz ve guaiacol peroksidaz enzimlerinin 

aktivitesinin artmasına neden olduğu belirtilmiştir (Tanha ve ark., 

2015). 

Fasulye 

Hidro-priming ön uygulamasının kuru fasulye üzerine etkilerinin 

araştırıldığı çalışmada tohumlar kontrol (ön uygulamasız), 4 saat hidro-

priming ve 8 saat hidro-priming ön uygulamalarına tabi tutulduğu, 

sonuç olarak hidro-priming uygulamasının kuru fasulye tohumlarının 

çimlenmesi ve fide gelişimi üzerine olumlu etkisinin bulunmadığı, ön 

uygulamasız tohumların daha iyi çimlenip gelişim gösterdiği 

bildirilmiştir (Abebe ve Modi, 2009). Büyüme düzenleyicileri ile tohum 

ön uygulamasının fasulyenin verim ve verim özelliklerine etkilerini 

belirlemek amacıyla yapılan çalışmada tohumlara salisilik asit ve 

naftalin asetik asit (NAA) ön uygulamalarının yapıldığı, tüm ön 

uygulamaların parametrelere üzerine önemli etkilerinin bulunduğu, en 

yüksek bitkide bakla sayısı, baklada tane sayısı, 100-tane ağırlığı, tane 
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verimi ve biyolojik verimin 0.5m mol L-1 NAA ön uygulamasından elde 

edildiği bildirilmiştir (Mohtashami ve ark., 2016). Nutri-priming ön 

uygulamasının fasulyenin tarımsal performansının iyileştirilmesindeki 

etkilerinin araştırıldığı çalışmada ilk aşamada tohumlara Molibden ön 

uygulamasının yapıldığı, 10 saat boyunca% 0.1 Mo-priming net CO2 

asimilasyon oranını, klorofil içeriğini ve biyolojik azot fiksasyonunu 

iyileştirdiği belirtilmiştir (Majda ve ark., 2019). Tohum yaşlandırma ve 

ön uygulamasının fasulyenin fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri 

üzere etkilerinin araştırıldığı çalışmada tohum yaşlanması (kontrol, 

kontrol çimlenmesinin % 80 ve 90'ı) ve kontrol, hidro (distile su), osmo 

(PEG 6000), hormon (gibberellik asit) ve halo (NaCl) priming 

uygulamalarının yapıldığı, osmo-priming uygulamasının tohumun 

yaşlanma etkisi, çimlenme hızı, proin ve phytin içeriği özelliklerini 

iyileştirerek çimlenme ve fide oluşumunu teşvik ettiği, ön 

uygulamaların çimlenme oranı ve tohum canlılığını artırarak tarlada 

homojen çıkışı ve uygum bitki popülasyonunun elde edilmesini 

sağladığı tespit edilmiştir (Amanpour-Balaneji ve Sedghi, 2012). 

Fasulyede biyo-priming yoluyla tohum kalitesinin iyileştirilmesi 

amacıyla yürütülen araştırmada biyokontrol ajanı olarak Trichoderma 

viride, Trichoderma harzianum, Pseudomonas fluorescence 

kullanıldığı, tohumların 4, 8, 12 ve 16 saat boyunca % 40, 50 ve 60 

konsantrasyonunda biyokontrol ajanları ile ön uygulamaya tabi 

tutulduğu çimlenme, sürgün uzunluğu, kök uzunluğu, fide kuru ağırlığı, 

fide canlılık indeksi ve çimlenme hızı bakımından en fazla iyileştirici 

etkiye sahip ön uygulamanın 4 saat boyunca % 40 konsantrasyonda P. 

fluorescence ön uygulamasının olduğu tepit edilmiştir (Monalisa ve 
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ark., 2017). 

Börülce 

Tohum ön uygulamalarının börülce [Vigna unguiculata (L.) Walp] 

bitkisinin büyüme parametreleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 

yapılan çalışmada börülce tohumları giberellik asit, CaCl2, amonyum 

molibdat, KBr, MgNO3, ZnSO4 çözeltileri ve su (hidro-priming) ile 15 

°C'de 24 saat muamele edilmiş ve ön uygulamaların bitki boyu, üç 

yapraklı yaprak sayısı, toplam kuru madde, bakla sayısı, bakla başına 

tohum sayısı, 1000 tohum ağırlığı, tane verimi ve biyolojik verimi 

kontrole göre artırdığı belirlenmiştir. Sonuç olarak ekimden önce 

börülce tohumlarının 100 ppm giberellik asit veya amonyum molibdat 

ile muamele edilmesi tavsiye edilmiştir (Arun ve ark., 2020). Yüksek 

sıcaklık ve bağıl neme maruz kalan çimlenme gücü düşük börülce 

tohumlarının giberellik asit (100 ppm); CaCl2 (10-3M); amonyum 

molibdat (10-3M); KBr (10-3M); Mg(NO3)2 (10-3M); ZnSO4 (10-3M) ve 

su (hidro-priming) ile muamele edildiği çalışma sonucunda ön 

uygulamaların % 50 çimlenme süresi ve ortalama çimlenme süresini 

kısaltmada etkili olduğu, çimlenme gücü düşük tohumlarda çimlenme 

yüzdesini artırdığı, normal tohumlarda çimlenme gücü ve çimlenme 

yüzdesinin çok az bir artış gösterdiği, tohum sızıntı suyunun elektriksel 

iletkenliğini, hücre zarı stabilitesini, toplam protein içeriğini, α-amilaz 

aktivitesini, peroksidaz aktivitesini ve dehidrojenaz aktivitesini 

arttırdığı bildirilmiştir (Arun ve ark, 2017). Batı Sudan koşullarında 

tohum ön uygulamasının ve mikro-doz gübre uygulamasının börülce, 

yer fıstığı ve susam üzerine etkilerinin araştırıldığı 3 yıllık çalışmada en 



DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON | 321 

 

 
 

yüksek verim artışları, mikro-doz gübreleme ve tohum ön uygulama 

birlikte uygulandığında elde edildiği ve tohum ön uygulamasının, yer 

fıstığı ve börülce verimini sırasıyla% 18,2 ve % 25,5 artırırken, 0,3 g 

gübre ile birlikte tohum ön uygulamasının, kontrole kıyasla verimlerini 

sırasıyla% 42,2 ve% 54,5 artırdığı saptanmıştır (Ousman ve Aune, 

2011). Fitohormon ön uygulamasının börülce tohumunun çimlenmesi 

ve fide gelişimi üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışmada tohumlar 

6 ve 12 saat boyunca 20, 40 ve 60 ppm giberellik asit ve IAA ile 

muamele edilmiş ve çalışmanın sonucunda; 20 ppm hormon 

konsantrasyonunun çimlenme oranı, toplam kuru ağırlığı ve uniform 

çıkışı teşvik ettiği tespit edilmiştir (Saeedipour, 2013). Nobaria 

koşullarında börülce bitkilerinde kök çürüklüğü hastalıklarının kontrolü 

için alternatif fungisit olarak tohum biyo-priming ve toprak ıslahı 

uygulamalarının yapıldığı çalışmada şeker kamışı posası + T. 

harzianum (biyolojik olarak geliştirilmiş posa), T. harzianum ile tohum 

kaplama, Rizolex-T % 50 fungisit ile tohum kaplama uygulamaları 

yapılmıştır. Biyokontrol ajanları ile formüle edilmiş tarımsal atıklarla 

toprak ıslahının pratik olduğu, kimyasal fugisitlere alternatif olarak 

kullanımının mümkün olduğu ve insan, hayvan ve çevre sağlığı 

açısından herhangi bir risk oluşturmadığı belirlenmiştir (El-Mohamedy 

ve ark., 2006). 

Sonuç 

Bitkisel üretimin en temel aşaması olan tohum ekimi ve çimlenme, 

verimli ve kaliteli bir üretimin ön koşuludur. Geçmişten günümüze 

kadar teknik olarak tohum ön uygulamalarının çok eski bir tarihçesi 
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olmasa bile halk arasında çimlenme ve çıkışı hızlandırmak amacıyla 

bazı durumlarda ekim öncesinde tohumlar suda bekletilmektedir. 

Ancak teknik olarak farklı maddeler ve çözeltiler içerisinde tohumların 

belli bir süre bekletilip ekilmesiyle üretimde verim ve kalitenin 

artırıldığı çok sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmada yemeklik tane 

baklagil tohumlarına ekim öncesi tohum ön uygulama yapılamasının 

verim ve kalite özelliklerine etkileriyle alakalı araştırmalar 

derlenmiştir. Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla 

özellikle farklı türde ve dozda gübre kullanılmaktadır. Ancak verimin 

artırılmasının sadece topraktaki besin içeriğinin artırılmasıyla mümkün 

olmadığı, ekim öncesi tohum ön uygulamalarıyla birlikte verim ve 

verim bileşenlerinin iyileştirilebileceği çalışmalarla kanıtlanmıştır. Eş 

zamanlı ekilen tohumların farklı zamanlarda ve sıklıkta çimlenme ve 

çıkış göstermesiyle bitki gelişiminin homojenliğinin sağlanması da 

mümkün olmamaktadır. Buna bağlı olarak da verimde ve kalitede düşüş 

görülebilmektedir. Bu nedenle ekim öncesi yapılacak ön uygulamalarla 

üniform çimlenme, çıkış ve bitki gelişiminin sağlanması ile birlikte, 

kök gelişiminden generatif gelişmeye kadar devam eden homojenliğin 

verim ve kaliteye yansıması da olumlu olacaktır. 
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GİRİŞ 

Dünyada insan nüfusu 2010 yılında 6,9 milyar iken, 2020 yılında 8,3 

milyara yükselmiş ve 2050 yılında 12 milyara ulaşacağı tahmin 

edilmektedir (Anonim, 2021a). Hızla artan insan nüfusunu 

besleyebilmek için kaynaklar yoğun bir şekilde kullanılmakta, bitkisel 

üretim ve verimin arttırılması için çeşitli ıslah çalışmaları, 

mekanizasyon, sulama teknikleri, bitki besleme, hastalık ve zararlı 

kontrol önlemleri için yeni teknikler geliştirilmektedir (Chandler ve 

ark., 2011). Gelecekte bitkisel üretimin önemli ölçüde artması 

gerekeceği için mevcut üretim faaliyetleri toplumsal yaşama, çevreye, 

doğal kaynaklara zarar vermeden yapılmalıdır.  

Dünyada sanayileşmiş ülkelerde 1960’lardan beri tarımsal üretimde 

zararlı ve hastalıklara karşı büyük ölçüde sentetik kimyasal ilaçlar 

kullanılmaktadır (Chandler ve ark., 2011). Kimyasalların çevre ve insan 

sağlığına olumsuz etkileri geçen süre içinde giderek artmış, bu 

konudaki tartışma ve endişeleri belirten birçok araştırma yapılmıştır 

(Margni ve ark., 2002; Alewu ve Nosiri, 2011; Nicolopoulou-Stamati 

ve ark., 2016; Shah, 2020). Tarım ilaçlarının yaygın olarak ve aşırı 

dozda kullanımı, birçok yararlı organizmaya da zarar vererek zararlılar 

üstündeki doğal baskı unsurlarının yok olmasına neden olmaktadır 

(Ruberson ve ark., 1998; Tilman, 1999). Ayrıca zararlılarda direnç 

gelişimine neden olması, toprak enzimlerinin faaliyetlerini azaltması, 

mikroorganizmaların çoğalmasını ve bunların topraktaki biyolojik 

dönüşümlerini olumsuz etkilemesi ve ayrıca su kaynaklarının 

kirlenmesine sebep olması daha bir çok olumsuz etkileri 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/bioconversion
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/bioconversion
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bildirilmektedir (Hajek, 2004; Van Emden ve Service, 2004; Carvalho, 

2006; Hussain ve ark., 2009; Pimentel, 2009).  

Zararlı sorunlarının çözümü için dünyada birçok ülkede Entegre Zararlı 

Yönetimi (EZY) programları içinde bir dizi yenilikler geliştirilmiştir. 

EZY, bitki korumayı daha sürdürülebilir bir hale getirmeyi 

hedefleyerek farklı bitki koruma uygulamalarını zararlıların ve doğal 

düşmanlarının dikkatli bir şekilde izlenmesiyle birleştiren bir sistem 

yaklaşımıdır (Flint ve van den Bosh, 1981; Bajwa ve Kogan, 2002; 

Chandler ve ark., 2011). Bu programın arkasındaki fikir, farklı 

uygulamaların bir araya getirilmesiyle bireysel uygulamaların 

eksiklikleri veya dezavantajlarının üstesinden gelmektir. Amaçlanan 

hedef zararlı popülasyonlarını tamamen yok etmek değil, ekonomik 

zarara neden olacak seviyelerinin altında yönetmektir. EZY 

programlarında genel olarak kullanılan yöntemlerde, seçici kimyasal 

ilaçlar, düşük risk grubundaki böcek büyüme düzenleyicileri, 

zararlılara dayanıklı bitki tür veya çeşitler, ürün rotasyonları, ara tarım 

uygulamaları, çeşitli mekaniksel ve fiziksel uygulamalar, zararlılara 

karşı kullanılan avcı böcekler, parazitoidler, avcı akarlar, mikrobiyal 

patojenler, antagonisler ile yarı kimyasallar ve biyosidal bitki özleri 

kullanılır (Chandler ve ark., 2011). Bu yöntemler arasında bulunan 

biyopestisitler mikroorganizmalardan, bitkisel bir üründen veya doğal 

bir üründen üretilen ve zararlılara karşı kullanılan preparatlardır. 

İçerdiği aktif maddeye göre mikroorganizmalar; biyokimyasallar ve 

yarı kimyasallar olarak gruplara ayrılırlar (Chandler ve ark., 2011). Son 

yıllarda bu konuya olan ilgi oldukça artmış, biyopestisitleirin 
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etkinliğini, güncel ilerlemelerini, gelecekteki trendlerini ve düzenleyici 

yönlerini tartışan birçok araştırma yapılmıştır (Weathersbee ve 

McKenzie, 2005; Gupta ve Dikshit, 2010; Chandler ve ark., 2011; 

Seiber ve ark., 2014; Kumar ve Singh, 2015).  

Dünyada birçok ülkede yaygın olan ve çok sayıda kültür bitkisinde 

önemli ekonomik kayıplara neden olan ve psyllid olarak adlandırılan 

Psyllidae (Hemiptera: Psylloidea) familyasına bağlı türler artan 

mücadele maliyetleri ve hızlı direnç oluşturmaları gibi özellikleri 

nedeniyle üreticiler tarafından en önemli zararlılar arasında 

gösterilmektedir (Mehrnejad, 2010; Burckhardt ve Ouvrard, 2012; 

Maryańska-Nadachowska ve ark., 2018; Kavak ve Özgen, 2018; 

Dilmen ve Özgökçe, 2020). Psyllidler dünyada şu ana kadar 4000 türü 

tanımlanış olan, genel olarak dar konukçu dizisine sahip, genellikle çok 

yıllık çift çenekli konukçulara özelleşmiş, floemden bitki öz suyunu 

emerek bitki gelişimini sınırlandıran, çeşitli bitki hastalıklarının 

vektörü olarak bilinen ve beslendikleri konukçularında fumajine ve 

anormal bitki oluşumlarına sebep olan zararlılardır (Hodkinson, 1974; 

Burckhardt, 1994; Geiger ve Gutierrez, 2000; Seemüller ve Schneider, 

2004; Souliotis ve Moschos, 2008; Burckhardt ve Ouvrard, 2012). 

Psyllidlere karşı yürütülen mücadele yöntemlerinin başında sentetik 

kimyasalların kullanımı gelmektedir. Ancak son yıllarda zararlıların 

geliştirdikleri direnç nedeniyle daha fazla sıklıkla ve daha yüksek 

dozlarda pestisit kullanılmaktadır. Pestisitlerin çevreye ve insan 

sağlığına olumsuz etkilerini azaltmak için EZY programları 

çerçevesinde mücadele programlarının kullanılması zorunluluktur. Bu 
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çerçevede ele alınan bu araştırmada, EZY programları içinde psyllid 

türlerine karşı kullanılabilecek biyopestisitler ve potansiyel etkileri 

özetlenmiştir. 

Dünyada yaygın olan en önemli istilacı psyllid türleri  

Agonoscena pistaciae (Burckhardt & Lauterer, 1989) 

Dünya’da ve ülkemizde ekonomik açıdan büyük kayıplara sebep olan 

Agonoscena pistaciae, Antep fıstığı yaprak psyllidi olarak 

bilinmektedir. Konukçuları: Pistacia atlantica, P. mutica, P. 

palaestina, P. terebinthus ve P. vera (Anacardiaceae) (Burckhardt ve 

Lauterer 1989). Zararlının nimfleri yaprakların özsuyunu emerek zarar 

yapmaktadırlar. Nimfler çok yoğun olduklarında salgıladıkları tatlımsı 

maddeler zamanla kristalleşip dökülmesiyle ağaç altında beyaz bir 

görüntü oluşturmaktadırlar. Zararlının dünyadaki yayılış alanlarına 

baktığımızda Güney sınırları boyunca birçok ülkede bulunur. Eski 

Sovyetler Birliği ve Orta Doğu ve Akdeniz bölgesinin genelinde, 

İran’ın sınırları etrafında Ermenistan, Irak, Türkiye ve Türkmenistan 

gibi sınırları yanı sıra Yunanistan ve Suriye’de önemli bir zararlı olarak 

ortaya çıkmıştır (Burckhardt ve Lauterer, 1989, 1993; Mart ve ark., 

1995; Lauterer ve ark., 1998; Souliotis ve ark., 2002) (Çizelge 1). 

Diaphorina citri (Kuwayama, 1908) 

Asya turunçgil psyllidi, Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) ilk 

olarak 1907'de Shinchiku'da (Tayvan) kaydedilmiştir (Kuwayama, 

1908; Husain ve Nath, 1927). Zararlı esas olarak narenciye bitkilerinin 

yeni sürgünlerine zarar verir. Zarar gören sürgünler ve tomurcuklar 
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kurur ve deforme olmuş yapraklar kolayca düşer, bu da bitkilerin 

büyümesini ciddi şekilde etkiler. Nimflerden gelen beyaz salgı dallarda 

ve yapraklarda fotosentezi etkiler (Yao ve ark., 2018). Doğrudan 

beslenmenin yanı sıra Candidatus Liberibacter spp bakterilerinin 

önemli bir narenciye vektörü olarak bilinmektedir. Narenciye 

ürünlerinde (örneğin limon, misket limonu, portakal, greyfurt, 

mandalina ve kumkuat) Huanglongbing'e (HLB) olarak bilinen 

hastalığa neden olur, aynı zamanda turunçgil yeşillendirme hastalığı 

olarak da adlandırılır. HLB, narenciye endüstrisini tehdit eden en ciddi 

hastalık olarak kabul edilir. HLB, küçük, acı, tatsız meyvelerin yanı sıra 

verim kaybına ve sonunda ağaçların ölümüne sebep olmaktadır (Alba-

Alejandre ve ark., 2018). Zararlı Asya, Okyanusya ve Kuzey ile Güney 

Amerika'da 40'tan fazla farklı ülkeye yayılmıştır (Halbert ve 

Manjunath, 2004; Shen ve ark., 2013) (Çizelge 1). 

Cacopsylla pyri (Linnaeus, 1761) 

Armut psyllidi, Cacopsylla pyri (L.) (Hemiptera: Psyllidae), armut 

yetiştiriciliğin yapıldığı alanlarda çok ciddi ekonomik kayıplara sebep 

olan önemli bir zararlıdır (Sanchez ve ark., 2020). Zararlı armut 

ağaçlarının yaprak, dal, sürgün ve meyveleri üzerinde beslenmesi 

esnasında tatlımsı madde salgılar ve fumajinin oluşmasına sebep 

olmaktadır. Sonraki dönemlerde yapraklarda siyah yanıklara ve 

lekelenmeler meydana getirir (Erler, 2004). En önemlisi armutta geriye 

doğru ölüm (Candidatus Phytoplasma pyri) ve ateş yanıklığı gibi bazı 

hastalık etmenlerinin vektörlüğünü yapmaktadırlar (Garcia-Chapa ve 

ark., 2005; Anonim, 2021b). Armut psyllidi, ülkemizde başta olmak 
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üzere ılıman Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde yaygındır (Sanchez ve 

ark., 2020) (Çizelge 1). 

Bactericera cockerelli (Sulc) 

Bactericera cockerelli (Sulc) (Hemiptera: Triozidae), Patates veya 

domates psylidi olarak bilinmektedir. İstila ettiği bölgelerde Zararlının 

floem doksusu ile beslenmesi esnasında şekerli eriyikler şeklinde 

tatlımsı madde salgılar (Teulon ve ark., 2009). Doğrudan beslenmesinin 

dışında salgıladığı toksinler nedeniyle çok ciddi oranlarda verim 

kayıplar meydana getirmekte ve çoğu zaman mahsülün tamamen yok 

olmasına sebep olmaktadır (Butler ve Trumble, 2012). Kuzey Amerika 

orjinli bu zararlı böcek, Meksika, Kanada ve Kuzey Amerika’da 

dağılım gösterdiği düşünülmektedir (Pletsch, 1947; Munyaneza ve ark., 

2009; Teulon ve ark., 2009; Butler ve Trumble, 2012) (Çizelge 1). 

Euphyllura spp. (Hemiptera: Psyllidae) 

Euphyllura spp. (Hemiptera: Psyllidae), zeytin yetiştiriciliğinin 

yapıldığı alanlarda ekonomik anlamda kayıplara sebep olan önemli 

zararlıdır. Zararlının nimfleri zeytin bitkisinin çeşitli kısımlarında emgi 

yaparak zarar verirler. Ayıca salgıladıkları tatlımsı maddeden dolayı 

oluşan fumajin zeytinde kalite verim kayıplarına yol açmaktadır 

(Tüfekli ve Ulusoy, 2011). Dünyada zeytin üretimi yapılan ülkelerde 

Hemiptera takımına bağlı Psyllidae (=Liviidae) familyasına ait 

aşağıdaki Zeytin pamuklubiti türleri rapor edilmiştir: Kaptan ve ark., 

(2019) atfen bu türler; Akdeniz ülkelerinde Euphyllura olivina Costa, 

E. phillyreae Foerster ve E. straminea Loginova tespit edilmiş (Jardak 
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ve ark., 2007); Kuzey Afrika ülkelerinde ise E. straminea ve E. olivina 

türleri saptanmış (Jardak 1984, Ksantini ve ark., 2002; Sharaf-El-Din 

ve Hashem 1999); ayrıca Ortadoğu ülkelerinde E. phillyreae, E. olivina 

ve E. straminea türleri kaydedilmiş (Abou-Kaf ve Hamoudi 1999; 

Mustafa 1984); bunlara ilaveten Karadeniz kıyıları ve Kafkasya’da E. 

phillyreae psyllid türü, İran ve Hindistan’da ise E. pakistanica ve E. 

straminea bulunmuştur (Asadi ve ark., 2009; Halperin ve ark., 1982; 

Lauterer ve ark., 1986; Virender ve ark. 2007) (Çizelge 1). 

Heteropsylla cubana Crawford 

Anavatanı Orta Amerika olan Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit 

(Leguminosae: Mimosoideae) bitkisi dünya çapında tropikal 

ağaçlandırma ve tarımsal ormancılık amacıyla dikilen ve hızlı büyüyen 

bir ağaçtır (Brewbaker, 1987). Bu ağaçlar leucaena psyllidi 

Heteropsylla cubana Crawford tarafından yoğun bir şekilde saldırıya 

uğramakta ve ciddi ekonomik kayıplara sebep olmaktadır (Heydon ve 

Affonso, 1991). Anavatanı Orta Amerika olan bu zararlı psyllid, batıya 

doğru ilerleyerek Asya-pasifik bölgelerine yayılmıştır (Geiger ve 

Gutierrez, 2000) (Çizelge 1). 

Gyropsylla spegazziniana (Lizer & Trelles) 

Gyropsylla spegazziniana (Lizer & Trelles) (Hemiptera: Psyllidae), 

Paraguay çayının ana zararlılarından biri olarak kabul edilir. Nimflerin 

beslenmesi sırasında bıraktıkları toksik salgılar nedeniyle yapraklarda 

galler meydana gelmektedir. Nimfler ergin oluncaya kadar ki geçen 

dönemde sürekli olarak galler içerisinde bitki özsuyunu emerler. Zarar 
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gören yapraklar büyüme ve gelişmesi azalır daha sonra ise dökülür. 

Bitki yeni yan sürgünler üreterek tepki verir ve bu da verimliliği 

düşmesine yol açar (Formentini ve ark., 2016). Güney Amerika'nın 

Arjantin, Güney Brezilya ve Paraguay ülkelerinde yayılış gösterdiği 

bildirilmiştir (Hodkinson ve White, 1981; Alves ve ark., 2013) (Çizelge 

1). 

Cardiaspina albitextura Taylor 

Güneydoğu Avustralya'nın iç kesimlerinde, özellikle Eucalyptus 

blakelyi (Okaliptüs blakelyi Maiden) olmak üzere kırmızı sakızların 

yapraklarında yaşayan bir psyllidtir. C. albitextura popülasyon 

yoğunluğu yükseldiğinde, yani salgınlar meydana geldiğinde, duyarlı 

E. blakelyi ağaçlarının yaprakları ciddi oranda zarar görür ve sonuç 

olarak olağanüstü kayıplar meydana gelir. Psyllid yoğunluğunun 3 

yıldan daha kısa aralıklarla tekrar yükseldiği yerlerde ise ağaçlar çok az 

yeni yaprak üretmekte ve sonraki yıllarda zararlı salgınları devam 

ederse, hızla ağaçlar yok olmayla karşı karşıya kalacaktır (Clark, 1962) 

(Çizelge 1).  
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Çizelge 1. Dünyada ve ülkemizde istilacı psyllid türleri ve yayılış alanları 

 

İsim Tür Konukçu Yayılış 

Antep fıstığı yaprak 

psyllidi 

Agonoscena pistaciae 

(Burckhardt & Lauterer, 

1989) 

Pistacia atlantica, 

P.mutica,  

P. palaestina, 

P, terebinthus. 

Eski Sovyetler Birliği, Orta Doğu 

ve Akdeniz ülkeleri, Türkiye, İran, 

Ermenistan, Irak, Türkmenistan ve 

Yunanistan 

Armut psyllidi Cacopsylla pyri (Linnaeus, 

1761) 

Armut Türkiye, Avrupa, Asya Kuzey 

Amerika ülkeleri 

Asya turunçgil 

psyllidi 

Diaphorina citri 

(Kuwayama, 1908) 

Turunçgiller Asya, Kuzey ve Güney Amerika, 

Okyanusya, Çin, Suudi Arabistan  

Zeytin pamuklu biti Euphyllura spp. Zeytin  Türkiye, İran, Hindistan, Akdeniz 

ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri, 

Ortadoğu ülkeleri, Karadeniz 

kıyıları ve Kafkasya, 

Patates psyllidi Bactericera cockerelli Sulc Patetes, patlıcan, 

domates, Solanaceae, 

ABD, Kuzey Meksika, Kanada, 

Kuzey Amerika  

Leucaena psyllidi Heteropsylla cubana 

Crawford 

 

Leucaena leucocephala Orta Amerika, Asya-pasifik, 

Filipinler, Hawaii ve Tayland 

Paraguay çay 

psyllidi 

Gyropsylla spegazziniana 

(Lizer & Trelles) 

 

Ilex paraguariensis 

(Paraguay çayı) 

Güney Amerika ülkeleri; Arjantin, 

Güney Brezilya ve Paraguay 

Kırmızı sakız 

(Okaliptüs) psylidi 

Cardiaspina albitextura 

Taylor 

Eucalyptus blakelyi Avustralya'nın iç kesimleri, 

Güneydoğu Avustralya 
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Biyopestisitler  

Biyopestisitler, hayvanlar, bitkiler, bakteriler ve bazı mineraller gibi 

doğal kaynaklardan elde edilen belirli pestisit türleridir (EPA, 2021). 

Modern tarımda bitki korumanın tamamlayıcı bir bileşeni olarak 

görülen pestisitler, tarımsal verimliliğin yanı sıra istikrarlı üretim ve 

gıda arzına büyük oranda katkı sağlamaktadır. Ancak insan ve çevre 

sağlığına olan yan etkileri nedeniyle endişe kaynağı olmuştur. Çevrenin 

korunması, insan sağlığı ve gıda güvenliği konusundaki artan 

tartışmalar, tarımda pestisit kullanımına olan ilginin değişmesine yol 

açmıştır. Ayrıca dünyada ve yurdumuzda pestisit kirliliğini azaltmak 

amacıyla alternatif olarak doğal bileşiklerin kullanılması ve tanıtılması 

çalışmaları da artmıştır (Lowery ve ark., 1993; Tang ve ark., 2002; 

Weathersbee ve Tang, 2002; Weathersbee ve McKenzie, 2005; Demir 

ve Kovancı, 2015; Karaca ve Küçükballı, 2018). Pestisitlere olan aşırı 

bağımlılık ve bunların kullanımı sonucu meydan gelen çevresel 

kaygılar için alternatifler gerekmektedir (Gupta ve Dikshit, 2010).  

Dünyada nüfusun artması, ikilim değişikliği ve kuraklık gibi etkenler 

küresel çapta tarımsal üretimi etkilemektedir. Dünya genelinde bir 

taraftan tarım arazilerinin azalmasına bağlı olarak tarım ürünlerinin 

yetiştirilmesi zorlaşırken, diğer yandan abiyotik stres, hastalık, zararlı 

ve yabancı otlara karşı çözümler bulmak uzun zaman alabilmektedir. 

Bu amaçlarla kullanılan pestisitlerin yerine biyopestisitlerin 

kullanılması ve yaygınlaştırılması zorunlu kılmaktadır. 

Biyopestisitlerin kimyasal ilaçlar yerine kullanılması, çevre kirliliğini 

azaltması, hedef organizmaları seçiciliği ve böcek ilacı kaynaklı 
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potansiyel zararlıların yeniden ortaya çıkarmasını önleyebilmesi gibi 

sahip olduğu çevre dostu özellikler nedeniyle Entegre zararlı yönetim 

programlarında büyük katkılar sunabilmektedir. Biyolojik pestisitler 

zararlı sorunlarına ekolojik olarak sağlam ve etkili çözümler 

sunmaktadır (Gupta ve Dikshit, 2010). Farklı zararlı veya böcek 

gruplarının kontrolünde kullanılan mikrobiyal pestisitler olarak; 

funguslar, bakteri virüsleri, protozoanlar ve nematodlar dahil olmak 

üzere çok çeşitli mikroorganizmalar uygulanarak yapılmaktadır. 

Biyopestisitlerin bir diğer önemli özelliği ise hedef zararlıya özgü 

olmasıdır (Thakur ve ark., 2020). Psyllidlere karşı etkin olarak 

kullanılan biyopestisitler iki grup içinde incelenmektedir.  

Mikrobiyal biyopestisitler 

Mikrobiyal biyopestisitler; aktif bileşeni (etkili madde) bakteri, fungus, 

virüs ve protozoa gibi organizmalardan oluşan ürünlerdir (Balcı ve 

Durmuşoğlu, 2020). En yaygın şekilde kullanılan mikrobiyal 

biyopestisit böcek patojenik bakteri Bacillus thuringiensis’tir (Mazid 

ve ark., 2011; Srijita, 2015). Böcekler tarafından yutulduktan sonra orta 

bağırsakta serbest hale gelen S-endotoksinler adı verilen proteinler 

(protoksinler), bağırsak hücrelerinin parçalanmasına ve böylece 

böceğin ölümüne yol açmaktadır (Gill ve ark., 1992). Bacillus 

thuringiensis’in diğer önemli özelliği ise insanlar, faydalı organizmalar 

ile çevre için güvenli olmasıdır (Chandler ve ark., 2011). Mikrobiyal 

biyopestisit grubunda yer alan entomopatojenik Ascomycetes, 

Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae sensu lato, Nomuraea 

rileyi, Lecanicillium spp., Isaria fumosorosea ve I. farinosus gibi 
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mikrobiyal zararlı kontrol ajanları son 50 yılda giderek artan bir ilgi 

görmüştür (Jaronski ve Jackson 2012). Ayrıca bitki büyümesini 

destekleyen bakteriler (PGPB)’den birkaç türün (Bacillus firmus, 

Bacillus subtilis, Brevibacillus laterosporus, Paenibacillus spp., 

Pseudomonas spp., Serratia spp., Burkholderia spp., Streptomyces 

spp.) bitki zararlısı birçok böcek türü, nematod ve diğer omurgasızlara 

karşı ek antagonistik özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir (Ruiu, 

2020). PGPB’nin, bir dizi farklı dolaylı mekanizma ile böceklerden 

veya nematodlardan bitkilere verilen zararı azaltabileceği belirtilmiştir 

(Glick, 2020). Bunlara ilaveten, diğer mikrobiyal insektisitler arasında 

entomopatojenik etki gösteren bakulovirüsler (böcek patojeni virüsler) 

ve funguslara dayalı ürünler de bulunmaktadır. Söz konusu bu ürünler 

gerek dünyada gerekse Türkiye'de tarım yapılan alanlarda önemli verim 

kayıplarına sebep olan istilacı psyllidler ve diğer bazı zararlı türlere 

karşı böcek öldürücü olarak kullanılmaktadır. Beauveria bassiana, 

Isaria fumosorosea, Lecanicillium lecanii, Metarhizium anisopliae, 

Paecilomyces lilacinus ve Pandora neoaphidis gibi entomopatojenik 

mantarların, birçok tarımsal böcek zararlısını kontrol etmede 

biyorasyonel araç olarak kullanıldığı belirtilmektedir (Mz ve ark., 

2017) (Çizelge 2). Avery (2009) ise sürdürülebilir zararlı yönetiminde 

diğer stratejilerle birlikte kullanılabileceğini ifade etmiştir. Örnek 

olarak Tamarixia radiata'nın Guadeloupe Adaları'nda görülen Asya 

Turunçgil psyllidi’nin bir parazitoidi olan Hirsutella citriformis, 

entomopatojenik bir mantarın varlığında bile psyllid’in mükemmel 

kontrolünü sağladığı bildirilmiştir (Etienne ve ark., 2001) 
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Bu amaçla kimyasallara alternatif olabilecek entomopatojenlerin 

olumlu yansımalarını gösteren yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır 

(Quesada-Moraga ve Vey 2004; Kılıç ve Yıldırım, 2008; Erler ve ark., 

2014; İnanlı ve ark., 2012; Tamayo-Mejía ve ark., 2015). Ekonomik 

anlamda önemli olan zararlı bazı psyllid türlerinin yönetiminde 

entomopatojen etmenlerin kullanımı üzerine yapılan çalışmalar 

bulunmaktadır. Bu kapsamda turunçgil bahçelerinin ana zararlısı 

durumunda olan Diaphorina citri Kuwayama popülasyonlarının 

yönetiminde entomopatojen fungus Isaria fumosorosea'nın 

(Hypocreales: Cordycipitaceae) kullanım potansiyeline dikkat 

çekilmiştir (Avery, 2009) (Çizelge 2). Zhang ve ark., (2015), 

çalışmalarında kullandıkları entomopatojen Beauveria bassiana’nın D. 

citri popülasyonlarının çoğunun öldürdüğünü bildirmişlerdir (Çizelge 

2). Yine başka bir çalışmada, beş mantar izolatı (bir Beauveria 

bassiana, iki Metarhizium anisopliae ve iki Isaria fumosorosea), 

Bactericera cockerelli (Sulc)’ye karşı biyolojik olarak test edilmiş, B. 

bassiana dışındaki tüm izolatların, % 95-99 oranında ölüm 

gerçekleştiği belirlenmiştir (Lacey ve ark., 2009) (Çizelge 2). Diğer bir 

çalışmada, Tayvan'ın doğu kıyısındaki hastalıklı psyllidlerden izole 

edilen entomopatojen B. bassiana ve Paecilomyces javanicus’nın 

Leucaena plantasyonunda istilacı bir psyllid tür olan Heteropsylla 

cubana Crawford (Hemiptera: Psyllidae) üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. Bu çalışmada B. bassiana, P. javanicus ve bu iki 

entomopatojen karışımları test edilmiş, çalışma sonucunda sırasıyla B. 

bassiana % 81.5, P. javanicus % 34.3 ve bu iki entomopatojen karışım 

% 82.8 oranında H. cubana popülasyonlarını azalttığını ortaya 
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çıkarmışlardır (Liu ve ark., 1990) (Çizelge 2). Lababidi (2002) ise 

yaptığı araştırmada, neem-Azal T/S % 0.5 ve % 0.7 dozlarını ve B. 

bassiana preparatlarını fıstık psyllidi Agonoscena targionii üzerine 

etkilerini ayrı ayrı incelemiş, çalışma sonucunda uygulamaların birinci 

ve ikinci dönem psyllid nimflerine karşı oldukça etkili olduğunu 

belirtmiştir (Çizelge 2).  
 

Çizelge 2. Psyllid türlerini doğal olarak enfekte eden veya ilişkili olduğu bilinen bazı 

entomopatojen fungus türleri. 
Entomopatojenler Hedef psyllid tür Kaynak 

Beuveria bassiana 

Diaphorina citri 

Kuwayama,  
(Zhang ve ark., 2015), 

Heteropsylla cubana 
Crawford,  

(Lacey ve ark., 2009). 

Agonoscena 

targionii (Lichtenstein, 1874) 
(Lababidi, 2002) 

Cordyceps bassiana 
Diaphorina citri 

Kuwayama, 
(Lezama-Gutiérrez ve 

ark., 2012) 

Metarhizium anisopliae 

Bactericera 

cockerelli (Sulc) 
(Lacey ve ark., 2009) 

Diaphorina citri 
Kuwayama 

(Lezama-Gutiérrez ve 
ark., 2012) 

Isaria fumosorosea 

Bactericera 

cockerelli (Sulc) 
(Lacey ve ark., 2009), 

Diaphorina citri 

Kuwayama 
(Avery, 2009). 

Cephalosphorium 

lecanii Zimm (=Lecanicillium 

lecanii) 

Diaphorina citri 

Kuwayama 
(Stauderman ve ark., 

2012) 

Beauveria bassiana ve 

Paecilomyces javanicus 

Heteropsylla cubana 

Crawford 
(Liu ve ark., 1990) 

 

Bitkisel biyopestisitler  

İlk botanik böcek öldürücülerden bazıları, güneybatı Asya’ya özgü 

belirli bir krizantem türü tarafından üretilen piretrinlerdir (Anonim, 

2021c). Başlangıçta olgunlaşan çiçek başlarını kurutmak için 

toplanmıştır. Daha sonra ise göçebe çobanların boyunlarına bağlanan 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/instar


DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON | 345 

 

 
 

torbalarda, onları bitlerden, pirelerden ve diğer insan 

ektoparazitlerinden korumak amacıyla kullanılmıştır (Anonim, 2021c). 

Halihazırda böcek kontrolü için kullanılan dört ana botanik ürün türü 

(piretrum, rotenon, neem ve uçucu yağlar) ve sınırlı kullanımda olan 

diğer üç ürün (ryania, nikotin ve sabadilla) bulunmaktadır (Isman, 

2006). Bu bitkiler, onlarla beslenmeyi caydıran çok çeşitli ikincil 

metabolitler üretirler ve bunlardan bazıları ise biyopestisit olarak 

kullanılabilir (Chandler ve ark., 2011). Bu biyopestisitlere örnek olarak 

Chrysanthemum cinerariaefolium bitkisinden elde edilen hızlı etkili 

böcek öldürücü pyrethrin bileşikleridir (Silverio ve ark., 2009). Ancak 

Azadirachta indica tohumlarından elde edilen böcek öldürücü bir 

kimyasal olan neem yağı, en yaygın kullanılan bitkisel bileşik olarak 

gösterilmektedir (Schmutterer, 1990). Neem yağından üretilen 

ürünlerin, 400’den fazla böcek türü, 3 virüs,15 fungus, 12 nematod ve 

diğer bazı zararlı türler üzerinde etkili olduğu belirtilmiştir (Özger ve 

ark., 2013). 

Bitkinin kök, gövde, yaprak gibi kısımlarından elde edilen çeşitli bazı 

uçucu yağların zararlılara karşı toksik, kovucu, beslenmeyi ve 

büyümeyi engelleyici etkileri bulunmaktadır (Hikal ve ark., 2017). Bu 

bileşikler esas olarak fitofag böceklerin nimfleri/larvaları için zehirler 

üretirken, parazitoidler ve ayrıca çok sayıda avcıya karşı önemli bir 

seçicilik göstermektedir (Schmutterer, 1990). Bitkilerden elde edilen 

doğal ürünlerin zararlılara karşı umut verici alternatifler olduğu 

gösteren birçok çalışma bulunmaktadır (Schmutterer, 1990; Ascher, 

1993; Weathersbee ve McKenzie, 2005; Kaplan ve Bayhan 2017; 



346 | DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON 

 

Karaca ve Küçükballı 2018; Rouhani ve ark., 2019). Bitkisel kökenli 

biyopestistlerin kullanımı, çevre veya insanlar için risk 

oluşturmadığından birçok kültür bitkisi zararlısının kontrolü için 

değerli bir alternatif olarak görülmektedir. Bu bağlamda birçok önemli 

zararlı böceğin kontrolünde farklı bitkilerin denendiği ve bitkilerden 

elde edilen uçucu yağların ve bileşenlerinin doğal bir böcek ilacı 

kaynağı olma potansiyeline sahip olduğu pek çok araştırıcı tarafından 

da belirtilmiştir (Pavela, 2009; Barati ve ark., 2013; Tian ve ark., 2015; 

Ikbal ve Pavela, 2019; Kardinan ve Maris, 2021). Şimdiye kadar 

özellikle ekonomik anlamda önemli olan bazı zararlı psyllid türlerinin 

mücadelesinde kullanılan bitki özütlerinin olumlu etkilerini gösteren 

birçok çalışma da yapılmıştır. Örneğin, Paraguay çayının bir zararlısı 

olarak kabul edilen Gyropsylla spegazziniana (Hemíptera: 

Psyllidae)’nın kontrolünde kullanılan Eucalyptus spp., Azadirachta 

indica, Melia azedarach, Cymbopogon citratus, Chrysanthemum spp, 

Trichilia pallida, Leucaena leucocephala, Chenopodium ambrosioides 

ve Annona squamosa gibi çeşitli bitkilerin kontrol potansiyeli 

bildirilmiştir (Barzotto, 2010) (Çizelge 3). Başka bir çalışmada, Patates 

psyllidi, Bactericera cockerelli (Sulcen)’nın nimflerine karşı yapılan 

laboratuvar denemelerinde A. indica yağı, Patates psyllidi nimflerinde 

% 91 ve % 100 oranında ölüm meydana getirdiği belirtilmiştir (Flores-

Dávila ve ark., 2011). Bunlara ilaveten diğer birçok çalışmada çeşitli 

bitkilerden elde edilen uçucu yağların bazı önemli böcek zararlıları 

üzerindeki etkileri incelenmiş ve sonuçları değerli bulunmuştur. Aynı 

şekilde Armut psyllidi (Cacopsylla pyri) yumurtaları üzerinde biberiye, 

nane, anason, rezene, bergamot ve turunç uçucu yağların etkileri 
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irdelenmiş, çalışma sonucunda nane ve biberiye dışında tüm yağlar, 0-

48 saatlik yumurtalarda %87.5-89.3 arasında değişen ölümlere neden 

olduğu bildirilmiştir (İmrek ve ark., 2017) (Çizelge 3). Benzer şekilde 

Zhao ve ark., (2013) ise sarımsak (Allium sativum L.) esansiyel yağının, 

kış mevsiminde Cacopsylla chinensis Yang ve Li (Hemiptera) 

erginlerine karşı güçlü böcek öldürücü etkiye sahip olduğu tespit 

emişlerdir (Çizelge 3).  
 

Çizelge 3. Psyllid türlerine karşı kullanılan bazı bitkisel kökenli bileşikler 

Bitkisel 
pestisitler 

Zararlı 
psyllid tür 

Konukçu 
bitki 

Kaynak 

Neem 
Azal-T / S 

Fıstık 
psylidi Agonoscena 

targionii (Lichtenstein, 
1874) 

Antep fıstığı (Lababidi, 
2002) 

4.5% 
Azadirachtin 

Asya 
turunçgil psylidi 
Diaphorina citri 
Kuwayama 

Turunçgiller (Weathersbee 
ve McKenzie, 2005) 

Artemisia 

absinthium L.'den 
türetilen uçucu yağ 

Asya 
turunçgil psylidi 
Diaphorina citri 
Kuwayama 

Turunçgiller (Rizvi ve 
ark., 2018) 

Biberiye, 
nane, anason, 
rezene, bergamot ve 
turunç bitkilerinden 
elde edilen uçucu 
yağlar 

Armut 
psyllidi, Cacopsylla 

pyri (L.) 
Armut 

(İmrek ve 
ark., 2017) 

Sirinol 
(sarımsak ekstresi), 
Tondexir (biber 
ekstresi) ve Palizin 
(okaliptüs ekstresi) 

Agonoscena 

pistaciae Burckhardt 
and Lauterer 

Antep fıstığı  (Sheibani ve 
Hassani, 2014). 

MOI-201 
(Bir Çin tıbbı bitki 
özütü), Requiem 
(Chenopodium 
ambrosioidlerin bir 
bitki özütü), BugOil 
(dört bitkisel uçucu 
yağ karışımı) ve 
SunSpray yağının 
(bir mineral yağ) 
iticiliği 

Bactericera 

cockerelli (Sulc) 
Domates 

(Yang ve 
ark., 2010) 
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Karanfil 
tomurcuklarından 
elde edilen uçucu 
yağ (Syzygium 

aromaticum)  

Cacopsylla 

chinensis (Yang ve Li) 
 Armut  

(Tian ve ark., 
2015) 

Sarımsak 
esansiyel yağı 
(Allium sativum) 

Cacopsylla 

chinensis (Yang ve Li) 
Armut 

(Zhao ve ark., 
2013) 

Neem 
tohumu yağı 

Gyropsylla 

spegazziniana (Lizer, 
1719) 

Paraguay 
çay 

(Formentini 
ve ark., 2016) (Barzotto, 
2010) 

 

Başka bir çalışmada, Sirinol (sarımsak ekstresi), Tondexir (biber 

ekstresi) ve Palizin (okaliptüs ekstresi) isimli üç bitkisel insektisitin 

Agonoscena pistacaie üzerine etkisi araştırılmış ve bu bitkisel 

insektisitlerin psyllidlerin entegre mücadelesinde kullanılmasının 

uygun olduğu rapor edilmiştir (Sheibani ve Hassani, 2014) (Çizelge 3). 
 

SONUÇ 

Biyopestisitlerin birçoğu hayli yüksek seçici özellikleri nedeniyle 

çoğunlukla bir veya birkaç zararlı böcek türünü etkileyerek doğal 

düşmanlara ve doğal çevreye zarar vermezler. Bu özellikleri nedeniyle 

EZY programlarında önemleri gittikçe artmaktadır. Ancak tarımsal 

ürün üreticilerinin alışkın olmadıkları bu ürünleri kullanarak risk 

almaktan çekinmeleri, kimyasal ilaçların yaygınlıkları ve 

biyopestisitlerin yüksek maliyeti gibi etkenler piyasadaki 

kullanımlarını sınırlandırmaktadır. Geleneksel pestisitler 60 yılı aşkın 

bir süredir kullanıldıkları ve yetiştiriciler tarafından etkinliklerini ve 

zararlı kontrolündeki güvenilirliklerini kanıtladıkları için yeni bir 

ürünün piyasa girmesini sağlamanın riskleri de büyüktür. Ancak çeşitli 

destekler, eğitimler, iyi tarım ürünlerinin daha çok tercih edilmesinin 

yaygınlaştırılması ve yaparak öğretme (Chandler ve ark., 2011) gibi 
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uygulamalarla insan ve çevre sağlığına dost bu ürünler için uygun 

piyasa koşulları sağlanmalıdır. 

Dünyada yaklaşık 1400 biyopestisit ürünü satılmaktadır ve bu sayı her 

geçen gün daha da artmaktadır (Marrone, 2007). Pestisitler ve diğer 

kimyasalların 2020 yılı dünya genelindeki pazar değeri 86.7 milyon 

dolar, biyopestisitlerin ise 3.96 milyon dolar olarak belirlenmiştir 

(Anonim, 2021d). Biyopestisitlerin pestisit pazarı içindeki payı 

2010’da %2.5 iken, günümüzde ancak %4.6’ya ulaşabilmiştir (Bailey 

ve ark., 2010; Anonim, 2021d). Bu oran halen çok düşük seviyede ve 

umulan artış oranının altındadır. Biyopestisitler kimyasal ilaçlara olan 

aşırı bağımlılığı azaltacaksa bu oranın çok daha yüksek olması 

gereklidir (Chandler ve ark., 2011). 

Elverişli koşullarda kısa zamanda çok büyük popülasyonlar oluşturan 

Psyllid popülasyonlarını kontrol etmede halihazırda en iyi stratejik 

önlem olarak kimyasal uygulamalar bilinmektedir. Bu anlamda 

dünyanın çeşitli bölgelerinde dağılım gösteren önemli psyllid türlerinin 

kimyasal savaşımında kullanılan birçok ruhsatlı insektisit 

bulunmaktadır. Ancak psyllidleri sıcak havalarda ilaçlı savaşım ile 

kontrol etmenin zor olduğu, ilaçlı savaşımın bir sonucu olarak 

psyllidlerin morfolojik, fizyolojik ve davranışsal değişiklikler 

geliştirdikleri ve yılın büyük bir kısmında aktif oldukları 

bildirilmektedir (Dreistadt ve Hagen, 1994; Horton, 1999). Dilmen 

(2019); Dilmen ve ark., 2020), fıstık üretici beyanlarına dayanarak 

yaptığı tespitlere ve araştırma sonuçlarına göre A. pistaciae’nin son 

yıllarda zarar seviyesini çok arttırdığını, üreticiler tarafından yoğun 



350 | DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON 

 

pestisit kullanımı nedeniyle direnç geliştirdiğini, daha yüksek doz 

kullanımı ve daha sık uygulamaların yaygınlaştığı bildirmektedir. 

Psyllidlerde olduğu gibi kimyasal ilaçların daha birçok zararlıya karşı 

benzer şekilde gittikçe artan oranlarda kullanılması, çevre ve insan 

sağlığı açısından daha da artan oranlarda yıkıcı tahribatlar meydana 

getirmektedir.  

Kimyasal ilaçların piyasa hakimiyeti, zararlı etkilerinin daha yakından 

takip edilerek sıkı güvenlik önlemlerinin alınması ve çeşitli 

sınırlandırmalar biyopestisitlerin doğacak boşluğa girmeye çalışması 

için iyi bir fırsat olabilir. EZY programlarında sürdürülebilir tarımsal 

uygulamalar etkin kılınmalıdır. Biyolojik savaşı üretim alanında veya 

çevresinde sürekli kılmak için doğal düşmanlar için barınaklar veya 

alternatif besinler sağlamak, gerekli görüldüğünde biyopestisitlerle 

destekleyici uygulamalara başvurmak kimyasal ilaç kullanımına 

alternatif tedbirler olarak ön plana çıkabilecektir. Ayrıca zararlılara 

karşı dayanıklı bitki tür ve çeşitlerinin zarar potansiyelini azaltan 

ürünlerden daha fazla yararlanma yoluna gidilmelidir (Özgökçe ve 

Atlıhan, 2005; Özgökçe ve ark., 2018).  

Biyopestisitlerin geliştirilmesinde çok önemli çalışmalar da 

yapılmaktadır. Zararlıların ve doğal düşmanlarının genomları hakkında 

yürütülen araştırmalar son derece önemlidir (Chandler ve ark., 2011). 

Bu konuda çalışan araştırmacılar, mikrobiyal doğal düşmanların 

patojenliklerini, evrimsel süreçlerini, direnç oluşturma 

mekanizmalarını, reseptör proteinlerinin karakterizasyonunu anlamaya 

ilişkin çok çeşitli moleküler temelli araştırmalar yapmaktadır (Herniou 
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ve ark., 2003;Wang ve Leger, 2005; Muthumeenakshi ve ark., 2007; 

Pelletier ve Leal, 2009; Tranel ve Horvath, 2009) Gelecekte belki de 

biyopestisitler kimyasallara en önemli alternatif, hatta onların yerine 

geçebilecek en önemli araçlardan biri olacaktır.  
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GİRİŞ 

Süt laktoz, yağ, protein, vitamin, mineral madde, enzim, hormon ve 

bağışıklık sistemini geliştirici bileşikleri içeren esansiyel bir üründür. 

Obezite, hipertansiyon, kemik erimesi, barsak kanseri, diş çürümesi 

gibi birçok önemli hastalıkların önlenmesinde/tedavilerinde başarılı bir 

şekilde kullanılmaktadır.  Beslenme otoriteleri süt ve ürünlerinin 

içerdiği biyoaktif bileşikler açısından diyetimizin vazgeçilmez bir ürün 

grubu olduğunu vurgulamaktadır (Demirgül ve Sağdıç, 2018). Bu 

değerli ürün grubunun esas besin öğelerinden birisi olan 

karbonhidratlar geleceğimizin yeşil kimyasında yenilebilir bir 

hammadde olarak uzun süredir kullanılmaktadır. Süt karbonhidratı 

olarak bilinen laktoz (β-D-galaktopiranosil-(1 → 4)–D glukoz) glikoz 

ve galaktozdan oluşan bir disakkarittir. İnek sütü laktoz kaynağıdır ve 

yaklaşık % 4,8 oranında laktoz içermektedir. Ayrıca peynir ve kazein 

üretiminde süt endüstrisinin esas yan ürününü oluşturan peynir altı 

suyunun laktoz içeriği ise % 4.5-4.9 arasındadır (Krewinkel ve ark. 

2014). Proses sürecinde peynir altı suyu, membran teknolojisini 

kullanarak retentat ve permeate dönüşerek ayrılmaktadır. Retentat 

fraksiyonu protein bakımından peynir altı suyu permeat ise laktoz 

bakımından zengindir. Laktoz, yüksek oranda doymuş peynir altı suyu 

veya peynir altı suyu permeatından kristalizasyon yöntemi ile büyük 

ölçekte üretilmektedir (Torres ve ark., 2010; Nath ve ark., 2016; Pham 

ve ark., 2019). Laktozun üretimi ve küresel pazarı yaklaşık 1,2 milyon 

ton/yıl olup kazein ve peynir üretiminin önemli bir yan ürününü 

oluşturmaktadır (Kowalczyk ve ark., 2007). 
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Laktoz çok uzun yıllardan beri endüstri alanında kullanılmaya 

başlanmış olup asıl uygulama alanlarını gıda, konfeksiyonel ürünler ve 

içeceklerin oluşturduğu bildirilmiştir   (Tablo 1; Topçu ve Saldamlı, 

2006; Chandan ve Shah, 2006; Misselwitz vd., 2013; Corgneau vd., 

2015; Hertzler vd., 2017; Demirgül ve Demirgül, 2019). Laktoz sağlıklı 

bebek gelişiminin sürdürülebilmesi için mamalarının hazırlanmasında 

da kullanılmaktadır (Tarakçı ve Küçüköner, 2005). Ayrıca 

farmakolojik endüstride ilaçların taşınmasında ve tabletlerde seyreltici 

ajan olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte laktoz gıda 

uygulamalarında düşük tatlılık ve çözünebilirlik özellikleri ile arzu 

edilen katkılar sağlarken bazı kişilerin intolerans düzeyinden dolayı 

kullanımında sınırlılık göstermesine neden olur ve laktozun küçük bir 

miktarıda kimyasal üretimde hammadde olarak kullanılır (Gutiérrez, 

Hamoudi, & Belkacemi, 2011; Gutiérrez ve ark., 2012). 

Tablo 1. Bazı gıdaların içerdiği yaklaşık laktoz miktarları 
Gıda Laktoz miktarı (g/100g) 

İnek sütü 4,9 

Yoğurt 4,5 

Taze beyaz peynir (1 gün depolanan) 2,05 

Olgunlaştırılmış beyaz peynir (90 gün depolanan) 0,74 

Peynir altı suyu (beyaz peynir) 4,57 

Cheddar 0,18 

Mozarella 0,07 

Ekşi krema 2,91 

Tereyağı 1 

Dondurma 6 

Çok tahıllı ekmek 0,56 
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Aromalı enerji içeceği 0,20 

Salata sosu 1,40 

Vanilyalı puding 1,80 

Balık kroket 0,12 

Çikolata bar 8,21 

  

  

Laktozun glikoz ve galaktoza parçalanması laktoz intoleransı olan 

kişiler için laktozsuz ürün eldesi açısından önem arzetmektedir. 

Dünyadaki yetişkin nüfusunun büyük bir çoğunluğu β-galaktozidaz 

eksikliğinden dolayı laktozu tolere edememektedir. Laktoz 

emilimindeki bu eksikliğin sonucunda karın bölgesinde kramplar, 

şişikinlikler, ishal ve gaz gibi bazı istenmeyen semptomler 

görülebilmektedir (Bhatnagar, 2007). Süt tüketiminin akabinde 

yaklaşık 30 dak - 2 saat veya daha uzun bir zaman aralığında bu 

belirtilere rastlanılabilmektedir (Gaskin ve Ilich, 2009). Tüketilen 

laktozun miktarına, laktaz yetersizlik seviyesine ve gıdalar ile alınan 

sindirilebilir laktozun formuna bağlı olarak semptomlar da kişiden 

kişiye göre farklılık göstermektedir (Tomar, 2014). Dünya 

popülasyonun yaklaşık %75’i laktoz intoleransıdır (Silanikove ve ark., 

2015; Suri ve ark., 2019). Laktoz intoleransı sütün sindirilmesini 

etkileyen en önemli faktörlerden birisi olması nedeniyle içerdiği 

biyoaktif bileşikler açısından çok kıymetli olan sütün tüketimini de 

olumsuz etkilemektedir. Bu durum son yıllarda laktoz intoleransı ve 

beslenme tedavisi üzerine yapılan çalışma sayılarında artışa neden 

olmuştur. Ayrıca laktoz içeren süt ürünleri tüketiminin beyne yeteri 
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kadar glikoz taşınmaması ve beynin enerjisiz kalması olarak ifade 

ettiğimiz Glut eksikliği sendromunu taşıyan hastalar içinde laktozun 

olumsuz etkisini giderebilecek yeni uygulamalar araştırılmaktadır 

(Affertsholt, 2007; Gänzle ve ark., 2008). 

Laktoz birçok gıda maddesinin hazırlanmasında kullanılmasına rağmen 

hidrolizi ile elde edilen türevlerinden laktuloz, laktitol ve laktobionik 

asitte birçok üründe katkı maddesi olarak kullanılması özellikle laktoza 

intolerans durumu olan kişiler için bu sorunun giderilmesi açısından 

önem arzetmektedir. Ayrıca atık olarak kullanılan peyniraltı suyundan 

laktoz ve türevlerinin geri kazanılarak fonksiyonel ürün üretiminde 

kullanılması da besleyicilik ve ülke ekonomisi açısından ayrı bir öneme 

sahiptir. Çünkü her yıl milyonlarca ton laktoz peynir altı suyu ile atık 

olarak atılmaktadır (Mu ve ark., 2013). 1 litre peyniraltı suyu 60-80 g 

kimyasal oksijen ve 30–50 g ise biyokimyasal oksijeni ihtiyacını 

karşılar. Yüksek verim ve yüksek organik madde içeriği nedeniyle 

peyniraltı suyu önemli çevresel problemlere neden olur (Guimaraes ve 

ark., 2010). Bu nedenle laktozun türevlerine dönüştürülerek herkes 

tarafından kullanılabilirliği ile kaynakların korunması ve çevre dostu 

uygulamalar açısından önemlilik arzetmektedir. Bu kitap bölümünde, 

laktozun türevlerinin temel özellikleri, üretim metotları, gıda sanayinde 

uygulamaları ve fizyolojik etkileri değerlendirilmiştir. 

LAKTOZ TÜREVLERİ ve ENZİMATİK ÜRETİMLERİ 

Laktoz; hidroliz, transfruktozilasyon, transglikozilasyon, 

transgalaktozilasyon, izomerizasyon ve epimerizasyon yöntemleriyle 

türevlerine ve kendisini oluşturan monosakkaritlere dönüşebilmektedir 
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(Chen ve ark., 2018; Xiao ve ark., 2019). Laktoz türevleri gıda katkı 

maddesi olarak kullanılabildiği gibi sağlık üzerine de birçok yararlı 

etkileri vardır. Yaygın olarak kullanılan bazı laktoz türevlerinin 

endüstriyel üretimleri Şekil 1’de verilmiştir (Shendurse ve Khedkar, 

2016). 

 

Şekil 1. Biyoaktif laktoz türevleri 

Fonksiyonel laktoz türevlerinin enzimatik üretimi Şekil 2’de 

sunulmuştur (Xiao ve ark., 2019).  
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Şekil 2. Fonksiyonel özelliklere sahip laktoz türevlerinin enzimatik 

üretimi 

 Galakto-oligosakkaritler, epilaktoz, laktuloz, laktosukroz ve D-tagatoz 

gibi laktoz türevlerinin çoğu fonksiyonel karbonhidrat olup doğada 

nadiren bulunurlar. Laktoz türevi bileşenlerin endüstriyel üretiminde 

saflaştırılmış laktozun (monohidrat veya farmasötik sınıf) kullanılması 

genel bir uygulamadır (Enteshari ve Martínez-Monteagudo, 2020). 

Kompleks karbonhidratların bir gurubunu oluşturan galakto-

oligosakkaritler β-galaktosidaz enzim kullanılarak laktozdan 

transgalaktosilasyon reaksiyonu ile elde edilirler (Díez‐Municio ve 

ark., 2014). Selobiyoz 2-epimeraz (EC 5.1.3.11) laktozun 

epimerizasyonunu ve izomerizasyonunu etkili bir şekilde katalize 

ederek sırasıyla epilaktoz ve laktuloza dönüşümünde etkili olur. 

Levansukraz (EC 2.4.1.10) fruktozili sükrozdan laktoza transfer eder ve 

laktosukroz oluşturur.         
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Laktuloz  

Montgomery ve Hudson ilk kez 1930 yılında kimyasal reaksiyon 

yöntemiyle laktozdan laktuloz (4-0-β-D galaktopiranosil-D-fruktoz) 

elde etmişlerdir (Akalın, 2002; Özden, 2005). Kimyasal izomerizasyon 

yöntemine ilaveten enzimatik sentez yöntemiyle de üretilmektedir. 

Hatta bu yöntemin çevre dostu ve uygulanabilirlik açısından daha cazip 

olduğu bildirilmiştir (Panesar ve Kumari 2011; Schuster-Wolff-

Bühring ve ark., 2010; Sitanggang ve ark., 2016). Ayrıca son 

zamanlarda laktuloz elektro-aktivasyon teknolojisi gibi yeni bir 

yöntemlede üretilmektedir (Aider ve Gimenez-Vidal 2012; Kareb ve 

Aïder, 2019). Enerji içeriği düşük olan (2.0 kkal/g) laktuloz suda çok 

iyi çözünür, ürünlerin tekstürel ve stabilizasyon gibi özellikleri 

üzerinde etki gösterir. Aslında yapı olarak laktoza benzeyen laktulozun 

tek farkı laktozdan arda kalan glikozun früktoz ile izomeri oluşudur 

(Saarela ve ark., 2003). Laktulozun kimyasal yapısı Şekil 3’de 

verilmiştir (Aider ve de Halleux, 2007).  

 

Şekil 3. Laktulozun kimyasal yapısı 
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Laktuloz hem ilaç hem de gıda sanayinde kullanılabilen bir türevdir. 

İlaç olarak laktulozun etkileri; diyabetik ürünlerde (Nahla ve Musa, 

2015), safra taşı oluşumunun engellenmesinde, mineral emiliminin 

artırılmasında (Özden, 2005; Yerlikaya ve Karagözlü, 2009), 

kabızlıkta, hepatik ensefalopatide, Salmonella taşıyıcılığında, karaciğer 

hastalığının komplikasyonunda ve inflamatuar bağırsak hastalığında, 

kanserin önlenmesinde, immünolojide, anti-endotoksin etkileri ile 

insülin seviyesinin ve kan şekerinin düzenlenmesinde etkili 

olmasındandır (Aissa ve Aïder, 2014; Agarwal ve ark., 2016; Yu ve 

ark., 2017; Kareb ve Aïder, 2019). Laktuloz kalın barsakta bakteriler 

tarafından fermentasyona uğratıldığında kısa zincirli yağ asitleri ve 

gazlar (H2, CO2, CH4) ortaya çıkmaktadır. Bu durum kolon 

fizyolojisinde oluşturduğu etkiler açısından önem arz etmektedir 

(Özden, 2005). Barsaktan toksik maddelerin atımına yardımcı olmakla 

birlikte barsak içeriğini asitleştirerek amonyağın emilimini azaltıp 

barsaktan atılmasını kolaylaştırmaktadır (Akın ve Erden, 2002). 

Laktulozun barsak bakterilerinin gelişimini desteklediğine dair çok 

fazla çalışmalar mevcuttur. İn vitro şartlarda Bifidobacterium, 

Clostridium, Lactobacillus  ve Peptostreptococcus türleri tarafından 

laktuloz metabolize edilmektedir (Hoffman ve ark., 1964; Sako ve ark., 

1999; Kneifel ve ark., 2000). Ayrıca Bacteroides ve Enterococcus 

tarafından da laktuloz az kullanılmaktadır (Sahota ve ark., 1982; Sako 

ve ark., 1999; Saarela ve ark., 2003). Laktuloz hidrojen solunum testi 

yöntemiyle kolonik rahatsızlıkların tanısında da kullanılmaktadır 

(Simren ve Stotzer, 2006).  
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 Laktuloz gıda sanayinde ise; içeceklerde, fırın ve özellikle yoğurt 

gibi süt ürünlerinde (Kareb ve Aïder, 2019), bifidus faktörü olarak 

bebek mamalarında, çocuk gıdaları, değişik tür şekerlemeler ile 

alkolsüz içeceklerin formulasyonlarında farklı oranlarda 

kullanılmaktadır (Saarela ve ark., 2003). Günümüzde artık bebek 

mamalarının hazırlanmasında laktasif etkisinden dolayı çok 

kullanılmamaktadır. Bunun için frukto-oligosakkaritler (FOS) ve 

galakto-oligosakkaritler (GOS) gibi prebiyotikler bebek mamalarında 

kullanımı tercih edilmektedir (Mussatto ve Mancilha, 2007; Parracho 

ve ark., 2007; Yerlikaya ve Karagözlü, 2009). Laktulozun gıdada 

kullanımını gıda ürünlerinin tadını geliştirmeyi sağlaması, ısıya 

dayanıklığı, asit ortamlarda ki kararlı yapısı ve sudaki çözünürlüğünün 

yüksek olması etkilemektedir (Aider ve Gimenez-Vidal, 2012; Aissa ve 

Aïder, 2013).  

Laktitol  

Laktitol sakkaroz yerine gıdalarda kullanılan bir tatlandırıcıdır. 

Özellikle diyabet hastaları için önerilen bu tatlandırıcının en önemli 

avantajı kanın glikoz ve insülin seviyelerini etkilememesi kolayca 

tolere edilebilmesi, güvenli ürün listesinde olması ve kalorisinin düşük 

olmasıdır. Yüksek sıcaklık ve basınç uygulamaları ile hidrojenize olan 

laktozun; laktitolün anhidroz laktitol, laktitol monohidrat, laktitol 

dihidrat ve laktitol trihidrat olmak üzere kristalize olmuş dört formu 

mevcuttur. Laktitolün prebiyotik etkisi barsak florasının amonyak 

oluşumunu azaltarak vücut açısından son derece önem arz eden 

kalsiyum ve magnezyumun barsaktan emilimini artırmaktadır (Ersan ve 
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ark., 2016). Ayrıca laktitol hepatik ensefalopati ve kabızlık 

tedavilerinde de kullanılmaktadır (Faruqui ve Joshi, 2012; Bramhankar 

ve ark., 2018).  

Laktitol gıda endüstrisinde de başarılı olarak uygulanmaktadır. 

Reçellerde, içeceklerde ve sert şekerlemelerde, kristalize ve 

higroskopik olmayan monohidrat olarak çikolatalarda, şekerli 

sakızlarda ve fırın ürünlerinde kullanılmaktadır. Reçel ve içeceklerde 

laktitol şekerden ürün özellikleri açısından daha çok fonksiyoneldir. 

Laktitol çikolataların kalitesinin geliştirilmesi ve aromanın 

zenginleştirilmesi için çikolata üretiminde 1:1 oranında sukrozun 

yerine kullanılmaktadır. Sert şekerlerin üretiminde de sukroz ve glukoz 

yerine laktitol kullanılmaktadır (Van Velthuijsen ve ark., 1979).  

Galaktoz ve sorbitol gibi laktuloz ve laktitol da şeker alkolleridir. 

Şekersiz dondurma ve fırın ürünlerinde şeker yerine ikame edilmektedir 

(Kummel ve Brokx, 2001). Ayrıca sağlıklı birinin dışkısının pH’sındaki 

düşmesine neden olan laktitol ve laktuloz bu sayede zararlı amonyak 

üretimini de engellemektedir (Kitler ve ark., 1992). Laktuloz ve laktitol 

in vitro şartlarda Bacteroides, Clostridium, Lactobacillus, 

Enterococcus ve Bifidobacterium türleri tarafından da fermente olur 

(Kitler ve ark., 1992; Kontula ve ark., 1999; Kneifel ve ark., 2000; 

Kontula ve ark., 2000; Kummel ve Brokx, 2001). Fakat laktuloz 

laktitolden daha fazla intestinal bakteriler tarafından substrat kaynağı 

olarak değerlendirilmektedir (Kitler ve ark., 1992; Kneifel ve ark., 

2000; Saarela ve ark., 2003). Laktuloz ve laktitol gibi sindirilmeyen 

veya fermente edilebilir karbonhidratlar kalsiyum ve magnezyum 
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absorbsiyonunu barsaklardan sağlar (Ammann ve ark., 1988; Van den 

Heuvel ve ark., 1999; Scholz-Ahrens ve ark., 2001; Schaafsma, 2008). 

Laktobiyonik acid (LBA) 

Aldobiyonik asit grubunda yer alan laktobiyonik asid (4-O-β-D-

galaktopiranozil-D-glukonik asit) Fischer ve Meyer (1889) tarafından 

ilk kez brom ile laktozun oksidasyonu yöntemi ile elde edilmiştir. 

Günümüzde LBA kimyasal, heterojen katalitik oksidasyon, 

elektrokimyasal ve biyokatalitik gibi farklı yöntemlerin 

uygulanmasıyla üretilmesi için çalışmalar yapılmaktadır 

(Nabizadehasl, 2018). Ancak üretiminde kullanılan yöntemlerin 

maliyetinin yüksek olması tabiki kullanımını sınırlandırmaktadır 

(Goderska, 2019). Nispeten yeni bir bileşik olup henüz Avrupa gıda 

marketinde uygulanmamaktadır. Asit kombinleri pH’nın azalmasını 

sağlayarak özellikle ekşi bir tat oluşmasını sağlar. Gıda katkı maddesi 

olarak güçlü mineral kompleksi özelliğine sahip olması uygulamalarda 

kullanım avantajı sağlamaktadır. Asit sindirim enzimlerine dirençlidir 

ve barsak florası tarafından fermente edildiği için prebiyotik etkilere 

sahiptir. Laktobiyonik asid barsakta β-galaktosidaza bağlanmak için 

laktoz ile rekabet eder ve laktozun parçalanması ile sindirime yardımcı 

olur. Enerji değeri yaklaşık 2 kcal/g’dır (Van Dokkum ve ark., 1994; 

Schaafsma, 2008). Ayrıca laktobiyonik asit deri, saç, vajinal mukoza, 

oral veya diş eti iltihabı gibi çeşitli yaraların tedavi edilmesinde de 

kullanılır (Yu ve Van Scott, 2010). Laktobionik asid Mn2+, Cu2+, Fe2+ 

ve Ca2+ ile kompleks yapılar oluşturarak şelat yapma özelliklerinden 

dolayı değerlidir. Ca2+ veya minerallerin barsak absorbsiyonu ile sağlığı 
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fizyolojik etkisiylede gıda hazırlamada kullanılmaktadır (Shepherd ve 

ark., 1993; Bramhankar ve ark., 2018).   

Laktobiyonik asit (LBA) yüksek değerli bir laktoz türevi olup son 

zamanlarda çok yönlü bir madde olarak kozmetikte (Green ve ark., 

2009; West, 2004), farmasötikte (Belzer ve ark., 1992) ve gıda 

endüstrisinde (Gerling, 1998; Gutiérrez ve ark., 2012) sınırsız 

kullanıma sahiptir. Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) tarafından 

gıda katkısı olarak kabul edilen LBA peynir üretiminde dolgu maddesi, 

sıkılaştırıcı ajan, içeceklerin Fe+2 ve Cu+2 gibi esansiyel mineraller ile 

katkılandırılmasında (Ca+2 taşıyıcısı olarak), fermentasyon ve 

olgunlaşma sürelerinin kısaltılmasında, baskın bir aroma gelişiminde, 

ekşi veya acı tatlarının sağlanmasında, aroma sürdürülebilirliğinde ve 

indirgenmiş laktozlu süt ürünlerinin hazırlanmasında kullanılmaktadır 

(Nordkvist ve ark., 2007, Playne ve Crittenden 2009, Nakano ve ark., 

2010; Alonso ve ark., 2011; Okur, 2015). Geleneksel süt bazlı 

içeceklerde kalsiyumun zenginleştirilmesi için kalsiyum laktobiyonat 

içeren peynirlerin de üretiminde kullanılır (Nielsen, 2007; Nielsen ve 

Hoeier, 2009; Oe ve ark., 2007). Son yıllarda süt ürünlerinin 

hazırlanmasında LBA uygulamaları ivme kazanmıştır (Merrill ve 

Singh, 2011). Aslında LBA ya direk olarak (yaklaşık karışımın %10’u) 

ya da indirek olarak (laktoz oksidaz eklenmesi ile) proses süresinin 

kısaltılması ve üretim maliyetinin azaltılması böylece üretim 

verimliliğinin artırılmasını sağlamaktadır (Koka ve ark., 2005). Pahalı 

katkı maddelerinin gerekliliğini azaltarak starter kültür ve/veya rennet 

kullanmaksızın peynir üretimi boyunca koagülasyon sağlar. Ayrıca 
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ısıtma işleminde Maillard reaksiyonundan kaynaklanan istenilmeyen 

renk değişiminin azaltılması, duyusal özelliklerinin geliştirilmesi ve 

ekstra fonksiyonel özellikler kazandırması ile LBA süt ürünlerinin 

hazırlanmasında katkı maddesi olarak da kullanılmaktadır (Merrill ve 

Singh, 2011). LBA gıda üretiminde yağ oksidasyonunun antioksidan 

aktivitesi ile önlenmesinde de etkilidir (Baldwin ve ark., 2004). 

LBA’nın yüksek su tutma kapasitesi sayesinde et ürünlerinin 

hazırlanmasında başarılı olarak kullanıldığı ve ürün kalitesinde güzel 

sonuçlar alındığı da belirtilmiştir (Nielsen, 2009; Alonso ve ark., 2013). 

LBA'nın fizikokimyasal özelliklerini, yapısıni, ticari uygulamalarını ve 

etki mekanizmalarını içeren bilgiler Şekil 4’te modifiye edilerek 

verilmiştir (Alonso ve ark., 2013).  

 

Şekil 4. LBA’nın uygulamalarına genel bir bakış 
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Biyokatalizör olarak mikroorganizmaların kullanımı veya özel 

enzimler ile laktozun oksidasyona uğraması ile LBA’nın biyokatalitik 

üretimi Şekil 5’te verilmiştir (Nakano ve ark., 2010; Gutiérrez ve ark., 

2012). 

  

 

Şekil 5. LBA’nın laktozun oksidasyonu ile biyokatalitik olarak üretimi 

Galaktooligosakkaritler (GOS) 

Galakto-oligosakkaritler (GOS) ticari küf β-galaktosidazların 

kullanılması ile laktozdan üretilir. β-galaktosidazlar laktozu glikoz ve 

galaktoza hidrolize eder ve alternatif olarak galaktooligosakkaritleri 

üretmek için laktozun transgalaktozilasyonunu katalize ederler 

(Matthews, 2005). β-Galaktozidazlar (β-D-galaktosid-galaktohidrolaz, 

EC 3.2.1.23) hem hidrolitik hem de transglikolizasyon reaksiyonlarında 

katalizör olarak görev yapar (1-3; Guerrero ve ark., 2015). Enzimatik 

laktoz hidrolizin genel mekanizması çok sayıda ardışıklık içeren 

transgalaktosilik bir yapıya sahiptir (Wallenfels ve ark., 1960). Bu 

reaksiyon transgalaktozilasyon hem moleküller arası hem de 
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moleküller içi reaksiyonları içerir. Molekül içi veya direk galaktozil 

reaksiyonu laktozun regio-izomerlerine D-glukozun transferini sağlar. 

Moleküller arası veya dolaylı transgalaktozilasyon ise disakkarit, 

trisakkarit, tetrasakkarit ve nihayetinde daha GOS’un laktozdan 

üretilmesini sağlamaktadır. Laktozun hidrolizi ve GOS’un sentezi 

olarak gelişen bu reaksiyon Şekil 6’da verilmiştir (Huber ve ark., 1976; 

Torres ve ark., 2010). 

 

Şekil 6. Laktozun hidrolizi ve GOS’un sentezi (a, b ve c=2, 3, 4 ve 6 
glikozidik bağlanma bölgelerini gösterir)  
 

β-Galaktozidazlar hayvan, bitki ve mikroorganizma kaynaklarından 

elde edilmiştir (Husain, 2010; Ansari ve Satar, 2012; Guerrero ve ark., 

2015). Endüstriyel uygulamalarda daha düşük maliyete ve yüksel ısıl 

işleme dayanıklı olması nedeniyle mayalardan (Kluyveromyces lactis, 

Kluyveromyces fragilis) veya küflerden (Aspergillus niger, Aspergillus 

oryzae) elde edilen mikrobiyal enzimler kullanılmaktadır (Guerrero ve 

ark., 2015). Galaktooligosakkaritler (GOS; gal-(gal)n-glu) galaktozil 

transferazın uygulanması ile laktozdan üretilir. Bu oligosakkaritler 

sindirim enzimlerine dirençli olup prebiyotik olarak görev yaparlar 
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(Bouhnik ve ark., 1997). Bifidojenik faktör olarak da bebek 

mamalarında uygulanır (Boehm ve ark., 2002; Moro ve ark., 2002). 

Kararlı yapılarından dolayı bebek mamalarında ve diğer gıda 

çeşitlerinin hazırlanmasında yaygın olarak kullanılır. Son zamanlarda 

içeceklerde (meyve suları ve diğer asitli içecelerde), yemek yerine, 

fermente ve aromalandırılmış sütlerde ve konfeksiyonel ürünlerde 

kullanılır (Affertsholt-Allen, 2007). Bebek mamalarında takviye ürün 

olarak genellikle 6.0-7.2 g/L GOS ile 0.6-0.8 g/L frukto-

oligosakkaritler (FOS) birlikte ilave edilerek üretim yapılmaktadır 

(Rastall, 2006). Çeşitli gıdaların hazırlanmasındaki (bebek mamaları, 

konfeksiyonel ürünler, sakız, yoğurt, dondurma ve fırın ürünleri) 

kullanımı artmaktadır. Ekmek, gibi çoğu fırın ürünlerinde GOS 

moleküllleri parçalanmadığı veya tükenmediği için fırınlama 

proseslerinde ve fermantasyon süresince destekleyici olarak etkili 

olmaktadır (Lamsal, 2012; Bramhankar ve ark., 2018). Ayrıca yüksek 

su tutma kapasitesi ekmeğin kurumasını engelleyerek tekstürü ve 

lezzeti üzerinde de olumlu etkiler sağlamaktadır. Yaşlılar ve hastanede 

yatan hastalar için özel gıdaların hazırlanmasında da GOS 

kullanılmaktadır (Sako ve ark., 1999; Torres ve ark., 2010).   Ayrıca 

gıda sektörüne ilaveten kozmetik ve farmasötik endüstri alanlarında da 

GOS’un fizikokimyasal özellikleri kullanıma uygunluk gösterir. 

Bununla birlikte prebiyotik oligosakkaritler üzerinde de çalışmalar hala 

devam etmektedir (Bockmühl ve ark., 2007; Krutmann, 2009; Torres 

ve ark., 2010). 
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GOS tatlı bir aromaya sahip olup enerji değeri 2 kcal/g’dir. Yetişkin 

erkeklerde GOS’un tolerans düzeyleri araştırılmaktadır (Van Dokkum, 

1995). Yetişkinlerde günlük olarak üç öğünde 15 g GOS’un tüketiminin 

hiçbir yan etki göstermeden iyi bir şekilde tolere edilebileceği 

bildirilmiştir (Schaafsma, 2008). Genel olarak güvenli (GRAS) kabul 

edilen β-galaktosidazlar süt ve ürünlerinde laktoz intolerans 

rahatsızlığının oluşmasına neden olan laktozun tükenmesini sağlar 

(Adam ve ark., 2005; Rodriguez-Colinas ve ark., 2014). Japonlar 

gastro-intestinal şartları modifiye edici bir gıda olarak (FOSHU gıda 

katkı maddesi) GOS’u kabul etmişlerdir.  

Tagatoz 

Laktozdan D-tagatoz üretimi kimyasal bir proses olup genellikle iki 

aşama da gerçekleşir. Birincisi β-galaktosidaz kullanılarak laktozun 

hidrolize uğradığı reaksiyonu ile D-galaktozun oluşumu ikincisi ise D-

galaktozun kimyasal izomerizasyonu ile D-tagatoza (Beadle ve ark., 

1992) veya D-galaktozun enzimatik oksidasyonu ile D-tagatoza (D-

lyxo-hex-2-ulo-pyranose) dönüşümüdür (Freimund ve ark., 1996; Xiao 

ve ark., 2019). Oluşan son ürün saflaştırılabildiği gibi katı tagatoz 

kristallendirme yoluyla da üretilmektedir. D-Tagatoz üretimi Şekil 

7.’de verilmiştir (Kim, 2004). 
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Şekil 7. Tagatoz üretim prosesi 
 

D-galaktozun keto izomeri olan D-tagatoz sukroz ile 

karşılaştırıldığında daha az tatlılık derecesine sahip olup düşük kalorili 

şekerlerin nadir grubunu oluşturur. Amerika’da güvenli gıda katkı 

maddesi olarak kabul edilir (Levin ve ark., 1995). Plazma kan şekerinin 

artmasını önleyen antidiyabetik özelliğe sahip bir bileşiktir (Lu ve ark., 

2010). Tagatoz nispeten yeni bir bileşiktir. 2005 yılında Avrupa Birliği 

tarafından ekonomik nedenlerden dolayı gıda katkı maddesi olarak 

kabul edilmiştir. Laktik asit bakterilerinin gelişmesi ve bütirat gibi kısa 

zincirli yağ asitlerinin üretiminde etkili olan bu bileşik prebiyotik bir 

etkiye sahiptir ve yaklaşık %80’i sindirilebilir (Laerke ve ark., 2000; 

Levin, 2002; Venema ve ark., 2005). Düşük kalorili bir tatlandırıcı 

olması ve prebiyotik özelliği nedeniyle süt ürünleri, içecekler, 

konfeksiyonel ürünler, fırın ürünleri, sağlıklı çikolata, sakızlar ve diyet 

takviye ürünleri gibi gıdaların hazırlanmasında kullanılmaktadır 
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(Schaafsma, 2008; Ersan ve ark., 2016). Kozmetik endüstrisinde hijyen 

ve güzellik ürünlerin üretiminde nemlendirici, antimikrobiyal ve 

ciltteki gözenekleri sıkılaştırıcı olarak (Salminen ve Von Wright, 1993; 

Bramhankar ve ark., 2018) ayrıca, optik olarak aktif bileşiklerin sentezi 

için bir ara madde olarak da yararlılık göstermektedir (Ibrahim ve 

Spradlin, 2000). 

Kilo kaybı ve obezite tedavisi (Buemann ve ark., 2000; Moore, 2006), 

düşük glisemik indeksi (Seri ve ark., 1993; Donner ve ark., 1999), ağız 

kokusu, anti- kanserojenik, prebiyotik ve anti biyofilm özellikleri (Cisar 

ve ark., 1979; Bertelsen ve ark., 1999; Lærke ve ark., 2000; Wong, 

2000), organ nakli (Paterna ve ark., 1998), aromanın geliştirilmesi 

(Rosenplenter ve Mende, 2004), hamilelik dönemi ve bebeğin gelişimi 

(Levin, 2002), tip 2 diyabet, hemofili, kansızlık ve hiperglisemi 

semptomplarının azaltılması (Seri ve ark., 1993; Levin, 2002) gibi D-

tagatozun sağlığa sayısız yararlı etkileri sözkonusudur. D-tagatozun 

sağlık için faydaları ve kullanım alanları Tablo 2’de özetlenmiştir (Oh, 

2007). 

Tablo 2. D-tagatozun sağlık için faydaları ve kullanım alanları 

Sağlık üzerine faydaları          Uygulama alanları 

Düşük Kalori Düşük karbonhidratlı diyetler, tahıllar, sağlıklı çikolatalar ve 
soft içecekler 

Glisemik etkisi yok Diyabetik ürünler (Tip 2)  

Anti-ağız kokusu Anti hiperglisemik ajan ve diyet takviyeleri  

Prebiyotik Çikolata, şeker, sakız  

Anti-biyofilm, antiplak Diş macunu, ağız yıkama ürünleri 

Flavor enhancement Yoğurt, fırın ürünleri, süt esaslı ve konfeksiyonel ürünler 
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Epilaktoz    

Epilaktoz (4-O-β-D-galactopyranosyl-D-mannose) galaktoz ve 

mannozdan oluşan bir disakkarittir. Laktozun epimerizasyonu ile 

üretilir. Isıl işlem görmüş sütte epilaktoz az miktarda bulunmasına 

rağmen (Mu ve ark., 2013; Xiao ve ark., 2019) biyolojik yönden aktiftir. 

Japon bilim insanları Ruminococcus albus’dan sellebiyoz 2 epimeraz 

kullanarak laktozun epilaktoza dönüşümünü etkili bir şekilde 

gerçekleştiren yeni bir teknoloji geliştirmişler (Ito ve ark., 2008) ve 

fiziksel etkilerinin bu şekilde daha aktif olduğunu bildirmişlerdir. 

Prebiyotik etkilerinden de bahsedilmiştir (Gänzle ve ark., 2008; 

Watanabe ve ark., 2008; Xiao ve ark., 2019). Ayrıca Rentschler ve ark. 

(2015) tarafından yürüttükleri çalışmalarında Caldicellulosiruptor 

saccharolyticus (CsCE)’nin sellebiyoz 2 epimeraz kullanılarak 

izomerizasyon/epimerizasyon reaksiyonunu içeren epilaktozun 

üretimine ait şema Şekil 8’de verilmiştir.  
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Şekil 8. Caldicellulosiruptor saccharolyticus (CsCE)’nin sellebiyoz 2 

epimeraz kullanılarak izomerizasyon/epimerizasyon reaksiyonunu ile 

epilaktoz üretimi 

Epilaktozun kalsiyum absorbsiyonu sağlaması (Nishimukai ve ark., 

2008), sindirilebilirlilik ve prebiyotik gibi birçok biyolojik fonksiyonu 

vardır (Watanabe et al., 2008; Krewinkel ve ark., 2014; Xiao ve ark., 

2019). 

Laktosukroz 

Laktosukroz (4-O-β-D-galactopiranosil-D- fruktofuranoz) galaktoz, 

glukoz ve früktozdan oluşan bir trisakkarittir. Bir molekül laktosukroz 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030213007613#!
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molekülü hem laktoz (Galaktoz-glukoz) hemde sukroz (Glukoz-

Fruktoz) içerir. Levansukroz yöntemi ile laktoz ve sukrozdan 

laktosukroz elde edilir (Avigad, 1957). Laktosukroz kimyasal yapısı 

Şekil 9’da verilmiştir (Han ve ark., 2009). Levensukroz aktivite 

özellikle L. reuteri, L. pontis ve L. acidophilus gibi laktik asit içeren 

fermente gıdalarda bulunur (Tieking ve ark., 2005; Gänzle ve ark., 

2008). Endüstriyel üretimi ise β-fruktosidaz ile laktoz ve sukrozun 

karışık bir çözeltisinden üretilir (Li ve ark., 2009; Fujita, 2010). 

Japonya’da FOSHU olarak kabul edilen laktosukroz aynı zamanda 

prebiyotik özellik göstermektedir (Seki ve Saito, 2012). 

 Laktosukroz Japonya’da 2005 yılında fonksiyonel gıdaların 

hazırlanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. 2007 yılında ise yıllık 

%10’luk bir artış ile yaklaşık 3000 ton üretiminin olduğu ve böylelikle 

talebinde artış görüldüğü bildirilmiştir (Alfertsholt-Allen, 2007). 

Laktosukroz üretimi hem hidroliz hemde transfer reaksiyonlarının 

enzim katalizlemesini içeren enzimatik proses ile gerçekleşir (Silvério 

ve ark., 2015). 

 

Şekil 9. Laktosukrozun kimyasal yapısı 
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Laktosukroz barsaktan mineral absorbsiyonunda kullanılır (Iwagaki ve 

ark., 1991). Crohn’s hastalığı ve ulseratif kolit gibi kronik barsak 

hastalıklarının tedavisinde de etkili olduğu bildirilmiştir (Teramoto ve 

ark., 1996; Bramhankar ve ark., 2018). 

Süt ve Ürünleri Üretiminde Laktoz Türevlerinin Kullanılması 

Son yıllarda yapılan çalışmalar çok aşırı yağlı veya yüksek şeker 

içeriğine sahip ürün tüketiminin obezite, hiperlipidemi, hipertansiyon 

veya tip 2 diyebetiyle ilgisinin olduğu yönündedir (Xia ve ark., 2019). 

Özellikle kronik hastalıkların prevalansındaki artış ve insanların bu 

hastalıklara yakalanmadan daha sağlıklı bir hayat tarzı oluşturma 

istekleri sağlıklı ve doğal gıda tüketiminin artırılması ile sağlanabilir. 

Laktoz türevleri Avrupa, Japonya ve Amerika marketlerinde prebiyotik 

etkilerinden dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır (Intanon ve ark., 

2014). Fizyolojik özelliklerinin dışında anti obezite, kalsiyum emilimi, 

kolon kanseri ve arteriyosklerozisin önlenmesinde de etkilidirler (Mu 

ve ark., 2013). Laktoz türevleri bazı süt ürünlerine aromayı, yapıyı ve 

besinsel içeriği geliştirmek için eklenmektedir. Örneğin GOS içeren 

bebek devam sütleri bebeklerin barsak florasını desteklemek açısından 

anne sütüne yakın bir benzerliğe sahiptir (Ben ve ark., 2004). 

Dondurulmuş yoğurt örneklerinde laktuloz ilavesinin canlı probiyotik 

bakteri sayılarında gelişme (Awad ve ark., 2014) ve fonksiyonel 

özelliklerinde (Agustí ve Nieves, 2010) iyileşmelere neden olmuştur 

(Xia ve ark., 2019).    

Laktobiyonik asit gıda endüstrisinde; yoğurttaki ekşimenin ve peynir 

üretimindeki olgunlaşma süresinin azaltılmasında, peynir üretiminde 
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dolgu maddesi, sıkılaştırıcı bir ajan, Fe+2 ve Cu+2 gibi esansiyel 

mineraller ile fonksiyonel gıdaların zenginleştirilmesi, aromanın 

geliştirilmesi ve uzun süre etkisinin devam ettirilmesi, ekşi veya acı 

tatlarının oluşturulması ve laktozsuz süt ürünlerinin hazırlanmasında 

kullanılmaktadır (Nordkvist ve ark., 2007, Playne ve Crittenden 2009, 

Nakano ve ark., 2010; Alonso ve ark., 2011; Okur, 2015). Özellikle son 

yıllarda laktobiyonik asidin; oksidasyonunun engellenmesinde, acılığın 

giderilmesinde, duyusal özelliklerinin geliştirilmesinde,  bitkisel 

yağların kısmi hidrojenizasyonunda etkili olduğunu içeren birçok 

araştırmalar da yapılmıştır (Saarela ve ark., 2003). 

Sütün doğal şekeri olan laktoza göre insanların verdikleri tepkileride 

farklılık göstermektedir. Bu kişilerin laktozsuz veya laktoz içeriği 

düşük ürünleri tüketmeleri gerekir. Bunun için laktozun laktoz 

türevlerine dönüştürülmesi en etkili çözüm yolunu oluşturmaktadır. 

Böylece süt gibi besin içeriği yüksek ve değerli bir ürün de bu bireyler 

tarafından tüketilebilir olacaktır. Böylece laktozsuz çeşitli ürünlerin 

hazırlanmasında laktoz türevlerinin önemli fizyolojik etkilerinden 

istifade edilmesi de sağlanacaktır.  

Laktoz Türevlerinin Prebiyotik Özellikleri 

"Sağlık yararı sağlayan konakçı mikroorganizmalar tarafından seçici 

olarak kullanılan bir substrat" tanımı 2017 yılından itibaren 

prebiyotikler için kullanılmaya başlanmıştır (Gibson ve ark., 2017; 

Sanders ve ark., 2019). Prebiyotikler kolonda bulunan bir/sınırlı sayıda 

bakterinin gelişmesini seçici bir şekilde uyararak konakçı sağlığına 

faydalı olan, gastointestinal sistemin üst tarafından sindirilmeden geçip 
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Bifidobacterium ve Lactobacillus türleri gibi kolon bakterileri 

tarafından fermente edilen gıda bileşenleridir (Guerreiro ve ark., 2018). 

Prebiyotikler düşük moleküler ağırlıklı karbonhidratlar olup insan 

sindirim enzimleri tarafından sindirilemezler (Mohanty ve ark., 2018). 

Bu açıklama paralelinde prebiyotikler genel olarak konakçı bağırsak 

bakterileri tarafından besin olarak kullandıkları; sindirilemeyen ve 

hidrolize edilemeyen karbonhidrat formlarını (yani, galakto-

oligosakaritleri (GOS), frukto-oligosakaritleri (FOS), soya fasulyesi 

oligosakaritleri, inülin, siklodekstrinleri, gluko-oligosakaritleri, 

ksilooligosakkarit (KOS), laktuloz, laktosukroz ve 

izomaltooligosakkarit)   içermektedir (Younis ve ark., 2015; Cerdó ve 

ark., 2019). Bu bileşikler doğal olarak kuşkonmaz, şeker pancarı, 

sarımsak, hindiba, soğan, Kudüs enginarı, buğday, bal, muz, arpa, 

domates, çavdar, soya fasulyesi, insan ve inek sütü, bezelye, fasulye ve 

son zamanlarda deniz yosunları ile mikroalgler gibi birçok gıda 

ürünlerinde bulunurlar (Varzakas ve ark., 2018; Davani-Davari ve ark., 

2019).  

Endüstriyel uygulamalar tarımsal rezidülerden ksilooligosakkaritler 

(XOS) ve arabinoksilan-oligosakkaritlerin (AXOS) düşük üretim 

maliyeti ile üretilip nütrasötik ürünlerin hazırlanmasında iyi bir kaynak 

olarak kullanılmasını sağlamaktadır (Ahmad ve ark., 2019; Khangwal 

ve Shukla, 2019). Prebiyotik olarak yaygın kullanılan oligosakkarit ve 

kaynakları Tablo 3’de verilmiştir (Rastall ve Gibson, 2006; Al-Sheraji 

ve ark., 2013; Özyurt ve Ötleş, 2014). 
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Tablo 3. Prebiyotik oligosakkarit ve kaynakları 

Prebiyotik tipleri                                Kaynaklar 

Fruktooligosakkaritler                  Kuşkonmaz, şeker kamışı, sarımsak, hindiba, 
soğan, yeralması, buğday 

İzomaltuloz                                         Bal, şeker kamışı şerbeti 

Galaktooligosakkaritler                     İnsan sütü, inek sütü 

Rafinoz oligosakkaritleri                     Mercimek, bezelye, fasulye taneleri 

Ksilooligosakkaritler                          Bambu kökleri, meyveler, sebzeler, süt, bal ve 
buğday kepeği 

Siklodekstrinler                                   Suda çözülebilir glukanlar 

Soyaoligosakkaritler                           Soya 

Laktuloz                                              Laktoz (Süt) 

Laktosukroz                                        Laktoz 

İzomaltuloz                                         Sukroz 

Palatinoz                                             Sukroz 

Maltooligosakkaritler                         Nişasta 

İzomaltooligosakkaritler                     Nişasta 

Arabinoksilooliosakkaritler                 Buğday kepeği 

Enzime dirençli dekstrin                      Patates nişastası 

 

Sindirilemeyen karbonhidrat moleküllerine ilave olarak dirençli nisasta 

ve şeker poliolleri de prebiyotik özellik göstermektedir (Al-Sheraji ve 

ark., 2013). Yukarıda verildiği gibi birçok gıdada bulunan bileşiklerin 

prebiyotik olarak kabul edilebilmesi için Şekil 10’da verilen 

metabolizmadaki davranışlara sahip olması gerekir (Demirci ve ark., 

2017). 
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Şekil 10. Prebiyotiklerin Metabolizmadaki davranışları 

Prebiyotiklerin klinik çalışmaları; metabolik sendrom, dislipidemi, 

enfeksiyonlar, obezite, alerji, tip 2 diyabet, inflamasyon, inflamatuvar 

bağırsak hastalığı (IBD), konstipasyon, seyahat ishali, irritabl bağırsak 

sendromu (IBS), kemik, cilt ve ürogenital sistemlerde faydalı etkiler 

sağladığını bildirmiştir (Taşdemir, 2017). Laktozsuz veya laktozu 

azaltılmış süt ve ürünleri tüketilmesi ya da oral olarak dış kaynaklı 

enzim kullanımı laktoz intoleransı tedavisinde uygulanan yöntemler 

olsada (Szilagyi ve Ishayek, 2018) son yıllarda yapılan birçok çalışma 
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probiyotik ve prebiyotik tüketimininde bu tedavide etkili olduğu 

üzerinde toplanmıştır (Akal ve Yetişemeyen, 2020). 

Probiyotiklerin varlığında laktoz türevli prebiyotiklerin biyolojik 

aktivitelerinden bahsedilir. Probiyotik ve prebiyotikler arasındaki bu 

etkileşim birçok sağlık sorunlarını azaltarak sürdürülebilir sağlığı 

teşvik etmektedir (Nagpal ve ark., 2012; Nath ve ark., 2017). Laktoz 

türevli prebiyotikler eşsiz fiziko-kimyasal ve biyokimyasal etkilere 

sahiptir (Illanes ve ark., 2016; Markowiak ve Śliżewska, 2017; Nath ve 

ark., 2017) ayrıca Gıda ve İlaç Dairesi Federal ajansı tarafından 

güvenilir olarak kabul edilmiştir (Company, 2019). Bu nedenle laktoz 

türevli prebiyotikler terapötik  olarak klinik uygulamalarda tavsiye 

edilmektedir (Brownawell ve ark., 2010; Nath ve ark., 2018).   

Günümüzde laktoz sindirilemeyen oligosakkaritlerin en önemli 

hammaddelerinden birisidir. Laktoz türevli sindirilemeyen 

oligosakkaritler arasında galakto-oligosakkaritler, laktuloz, fruktozil-

galakto-oligosakkaritler, epilaktoz ve laktosukroz yer almaktadır (Şekil 

11). Sentetik veya nadiren karbonhidratlarda doğal olarak bulunan bu 

bileşiklerin hepsi gıda ve farmakolojik uygulamalar için endüstriyel 

üretime en iyi hammade olarak kabul edilir (Nath ve ark., 2018;  Vera 

ve ark., 2020;  Vera ve ark., 2021). 
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Şekil 11. Farklı laktoz türevi prebiyotiklerin enzimatik sentezinin 

şematik gösterimi 

 Sindirilemeyen laktoz, bifidobakterler ve laktobasillerin büyümesini 

teşvik eder, sakkarolitik aktiviteleri geliştirir ve bağısak mikrobiyotası 

için substrat olarak hizmet eder. Ayrıca laktoz diğer birçok 

prebiyotiklere benzer şekilde 5.75 prebiyotik indeksine sahiptir (Sanz 

ve ark., 2005; Szilagyi, 2015; Aslam ve ark., 2020). Yakın zamanlarda 

laktozun prebiyotik etkilerine dikkat çekilmiştir (Schaafsma, 

2002; Szilagyi, 2004; Schaafsma, 2008). Laktoz türevlerinin prebiyotik 

etkileri Avrupa, Japon ve Amerika pazarlarında bilinmektedir (Intanon 

ve ark., 2014). Laktoz türevli prebiyotikler (galakto-oligosakakritler, 

laktuloz, laktosukroz, tagatoz, laktitol, laktobiyoni ve glukonolakton) 

fonksiyonel gıda takviyeleri olarak kabul edilir (Nath ve ark., 2018) ve 

ham peynir altı suyundan farklı tekniklerle elde edilmektedirler (Nath 

ve ark., 2015; Kareb ve Aïder, 2019).  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0958694607002300?casa_token=aWGKYdRukroAAAAA:sIBtRoGEgGg288--j7qi5eVZAWyZwg2ABZWEunSdpVl6dDOOhP4n-fPCtRRhdlU6se0dSpaU#bib32
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0958694607002300?casa_token=aWGKYdRukroAAAAA:sIBtRoGEgGg288--j7qi5eVZAWyZwg2ABZWEunSdpVl6dDOOhP4n-fPCtRRhdlU6se0dSpaU#bib32
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0958694607002300?casa_token=aWGKYdRukroAAAAA:sIBtRoGEgGg288--j7qi5eVZAWyZwg2ABZWEunSdpVl6dDOOhP4n-fPCtRRhdlU6se0dSpaU#bib39
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Laktosukroz potansiyel bir prebiyotik olup mikrobiyota bileşiminin 

modülasyonunda önemli bir role sahiptir. Ayrıca laktosükrozun 

mikrobiyal fermantasyonu kısa zincirli yağ asitleri gibi farklı son 

ürünlerin elde edilmesini sağlar. Bu bileşikler pH'yı düşürerek ve 

mineral biyoyararlılığını artırarak konakçı için faydalı etkiler sağlar 

(Roberfroid ve ark., 2010; Silvério ve ark., 2015). Laktuloz galaktoz ve 

fruktozdan oluşan bir disakkarittir ve Lactobacillus bifidus ve 

Lactobacillus acidophilus gibi probiyotiklerin gelişmesini sağlayan bir 

faktör olup enerji verici bir bileşiktir (Guo, 2014; Güneş, 2017). 

Özellikle Bifidobacterium türlerinin gelişmesi üzerinde etkili olduğu 

için laktuloz “bifidus faktörü” olarak tanınmaktadır. β-galaktozidaz 

enzimi (insan ince bağırsağında mukoza hücreleri tarafından 

salgılanan) ile hidrolize uğramamaktadır. Bazı probiyotik bakteriler 

(bifidobakteri, laktobasil ve enterokokların bazı suşları gibi) laktulozu 

fermente ederek son ürün laktik ve asetik asit oluşturur ve böylece 

barsak pH’sını düşürürler (Petuely, 1957; Tamura ve ark. 1993). 

Laktulozun sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesi için yapılan 

çalışmalarda ensefalopatinin tedavisinde etkili olduğu ve kabızlık 

tedavisinde de etki sağlayarak barsak hastalıklarının iyileştirilmesinde 

kullanılabileceğini göstermiştir (Harju, 1993). Diyet ürünlerin 

hazırlanmasında iyi bir tatlandırıcı; fonksiyonel gıda ürünlerinde ise 

biyoaktif bir bileşen olarak potansiyel bir prebiyotik etki sağlar 

(Schaafsma, 2008; Bramhankar ve ark., 2018). Yapılan birçok çalışma, 

yoğurt üretiminde kullanılan L. acidophilus LA-5 ve B. bifidum BB-12 

probiyotiklerinin gelişmesini teşvik amacıyla laktulozun prebiyotik etki 

sağladığını ve 4 °C’ de 5 hafta süreyle depolanan yoğurt örneklerindeki 
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L. rhamnosus ve B. bifidum bakterilerinin gelişimi üzerine de önemli 

etkiler sağladığını bildirmektedir (Kareb ve Aïder, 2019). Ayrıca farklı 

kantitatif ilavelerinde test edilen probiyotik bakterilerin büyüme 

dinamikleri üzerinde belirleyici bir role sahip olup yeni bir prebiyotik 

etki sağlamaktadır (Goderska, 2019). Laktobiyonik asitin prebiyotik 

özellikleri ile ilgili olarak bazı çalışmalar yapılmıştır. Bununla birlikte 

Lactobacillus cinsi (L. paracasei E-97949, L. rhamnosus E-97800 ve 

L. rhamnosus E-97948) bakterileri için diğer laktoz türevleriyle 

(laktuloz ve laktitol) karşılaştırıldığında iyi bir karbon kaynağıdır 

(Saarela ve ark., 2003; Wojciechowska ve ark., 2020). GOS, insan 

bağırsağının alt kısmında bifidobakterilerin ve laktobasillerin 

büyümesini uyaran ve sonuç olarak zararlı bakteri türlerinin 

büyümesini baskılayan karbonhidrat bazlı prebiyotiklerdendir 

(Albayrak ve Yang, 2002; Čurda ve ark., 2006). Lactobacillus spp.’nın 

gelişmesi için laktozun kullanılması durumundan daha büyük veya eşit 

olarak ideal bir karbon kaynağı olarak GOS’un seçilebileceğini 

vurgulayan in vitro çalışmalar mevcuttur (Cardelle-Cobas ve ark., 

2011). Ayrıca, GOS'un fonksiyonel özellikleri prebiyotik 

özellikleriylede sınırlı değildir. Galakto-oligosakkaritler ile birlikte 

sindirilemeyen diğer oligosakkaritler gıda proseslerinde hacim artırıcı, 

tatlandırıcı, diş çürümelerini önleyici, düşük kalori sağlayıcı, kolonik 

fermantasyon ve patojen inhibisyonu gibi birçok faydalar 

sağlamaktadır (Gaenzle, 2012; Jenab ve ark., 2018). Laktitol süt 

ürünlerinde (dondurma, yoğurt, smoothie vb.) prebiyotik özelliklere 

sahiptir ve bazı laktik asit bakteri grubu cinslerini içeren probiyotik 

etkilere sahip mikroorganizmaların gelişimini uyarır (Rocha, 2011; 
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Rocha ve Malcata, 2012; Bartkiene ve ark., 2020; Păcularu-Burada ve 

ark., 2020; Rocha ve Guerra, 2020). Tagatoz ise laktik asit 

bakterilerinin gelişimi veya bütirat üretimini sağlayan prebiyotik 

etkilerini kolonda fermente edilerek veya sindirilmeden kaçarak 

gerçekleştirmektedir (Laerke ve ark., 2000; Levin, 2002; Venema ve 

ark., 2005).  

Günümüzde kronik hastalık prevalansındaki hızlı görülen artış ve 

insanların bu hastalıklara yakalanmadan daha sağlıklı bir hayat tarzı 

oluşturma istek ve kaygıları prebiyotik bileşiklerin yer aldığı 

fonksiyonel gıda üretimi ve tüketiminin artırılmasını sağlamıştır. 

Bunun için laktoz türevli prebiyotik bileşiklerin de başarılı bir şekilde 

sağlıklı gıdaların hazırlanmasında kullanılması son derece önem 

arzetmektedir. 

SONUÇ 

Laktoz türevleri; antioksidan, nem tutma, emülsifiye, şelat, prebiyotik 

etkilerinden dolayı bebek mamaları, diyet ürünleri ve laktozsuz 

ürünlerin hazırlanması gibi farklı amaçlarla gıda endüstrisinde başarılı 

olarak kullanılmaktadır. Sağlık üzerine olumlu etkilerinden dolayı 

terapötik amaçlı olarak da gıda formülasyonlarına uygulanmaktadır. 

Laktoz türevleri prebiyotik etki gösterdiği için; sindirim sistemi 

hastalıklarında kullanılan ilaçların yapısına girer, çeşitli hastalıklarda 

oral olarak gıda yoluyla verilir veya gıdalara fonksiyonel gıda katkı 

maddesi olarak katılırlar. Ayrıca, farmasötik ile biyokimya alanlarında 

da özellikle hepatik ensefalopati, kabızlık, kanser, insülin seviyesi ve 

kan şekerinin düzenlenmesi gibi birçok kronik hastalığın tedavisinde de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0958694607002300?casa_token=aWGKYdRukroAAAAA:sIBtRoGEgGg288--j7qi5eVZAWyZwg2ABZWEunSdpVl6dDOOhP4n-fPCtRRhdlU6se0dSpaU#bib20
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0958694607002300?casa_token=aWGKYdRukroAAAAA:sIBtRoGEgGg288--j7qi5eVZAWyZwg2ABZWEunSdpVl6dDOOhP4n-fPCtRRhdlU6se0dSpaU#bib22
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başarılı olarak uygulanmaktadır. Ayrıca, her yıl tonlarca rögarlara atık 

olarak dökülen peyniraltı suyundan elde edilen laktozun bu şekilde 

yeniden prosesinin düzenlenerek türevlerinin elde edilmesinin gıda 

katkı maddeleri yelpazesine fayda sağlayacağı ve mevcut ürünlerin 

fonksiyonel özelliklerinin daha da geliştirilmesi ile insanlık ve çevre 

için önemli katkılar sağlayacağıdır. Ancak laktoz ve laktoz türevlerinin 

prebiyotik olarak sağlığa olumlu etkileri olduğu bilinse de hala yeterli 

sayıda çalışma yapılamamıştır ve bu alanda yapılacak çalışmalar 

artırılarak insan salığı için bu denli önemi olan laktoz ve türevlerinin 

kullanımı artırılabilir. 
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