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ÖNSÖZ 

Yenilenmesi zor, ancak kaybedilmesi kolay olan doğal varlıklarımızın 

başında toprak gelmektedir. Toprak, hava ve su canlı yaşam için üç temel 

vazgeçilmez bileşendir. Bütün yaşamsal faaliyetler ancak bu üç temel 

bileşenin kesiştiği bölgede meydana gelir. Karasal bitkilere yaşam ve 

destek ortamı, besin döngüsündeki rolü ve su üretimi hizmetleriyle toprak 

korunması gereken bir yaşam kaynağıdır. Bugün üretilen gıdanın %95’i 

topraktan gelmekte olup; toprağı korumak demek yaşamı korumak ve 

sürdürülebilirliğin temelini tesis etmektir. Evet, genel olarak bakıldığında 

tarımın dayanağı toprak, su, doğadaki türler ve türlerin sahip olduğu 

çeşitliliktir. Yoğun toprak işleme, giderek artan kimyasal gübre ve pestisit 

kullanımına dayalı endüstriyel tarım uygulamaları ve bir de küresel ısınma 

toprak sağlığını bozmakta, suları ve çevreyi kirletmekte, biyolojik 

çeşitliliği azaltmaktadır. Bugün olduğu gibi gelecek nesillerin de yaşamı, 

tarımın temel dayanağı olan başta toprak olmak üzere doğal varlıklara 

bağlıdır. Günümüzde klasik tarımsal üretimin yerini yavaş yavaş 

sürdürülebilir tarım, organik (ekolojik) tarım, iyi tarım uygulamaları gibi 

modeller almaya başlamıştır. Sürdürülebilir tarım uygulamaları ile gıda 

üretimi %60 kadar artırılabilmektedir. Sürdürülebilir tarım, bugünün ve 

gelecek nesillerin ihtiyacını karşılayan teknolojik uygulamaların yapıldığı, 

doğal varlıkları ve insan sağlığını koruyan bir tarım sistemidir. Organik 

tarım ise; yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş doğal maddeleri kullanan, 

toprak, su ve biyolojik çeşitliliği koruyan bir tarım sistemi olup, kimyasal 

gübre, pestisit, antibiyotik, bitki büyüme hormonları ve genetik yapısı 

değiştirilmiş organizmaların kullanımına izin vermez. İyi tarım 

uygulamaları ise, sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve 
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verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem 

veren önemli tarımsal uygulamalardır.  

Küresel iklim değişikliği etkilerini azaltmak, bozulan tarımsal 

ekosistemleri restore etmek ve sağlıklı toprağı koruyarak devam ettirmek 

için toprakların organik maddece zenginleştirme yönünde bütün tedbir, 

yöntem ve uygulamaların koordineli olarak devreye alınması ve belirli bir 

planlama dahilinde uygulanması gerekmektedir. İnsan sağlığı, saygı 

bekleyen doğa ve masumiyetini koruyan gelecek nesiller için doğal 

kaynaklarımızdan başta toprağın korunması, artan nüfusun ihtiyaçlarının 

önceden öngörülerek karşılanmasını sağlayacak önemli tedbirlerin 

alınması ve uygulanması hususunda tarımsal üretimimiz modern 

gelişmelere ayak uydurmak ve bu konuda emek veren akademisyenlerin 

uyarı ve önerilerine azami ölçüde uymak zorundadır. Bu amaçlar 

doğrultusunda tarımsal üretime, çevreye, gıdaya ve sağlığa önem vermek 

adına bu değerli eseri okurlarımızla buluşturmanın haklı onurunu emek 

veren tüm yazarlarımızla birlikte yaşamaktayız. Kitapta yer alan eserlerin 

birinci dereceden sorumluluğu yazarlara aittir. Bu kitapta yer alan tüm 

eserlerin emeği geçen yazarlar ve editörler adına tüm okurlara yararlı 

olacağı temennilerimizle çevrenin temiz, toprakların bereketli, tüm 

canlıların sağlıklı ve mutlu olmasını dileriz. 

Temmuz, 2021 

Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK 

Doç. Dr. M. Fırat BARAN 

Doç. Dr. Ahmet ÇELİK 
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Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK 

1992 yılında Trakya Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Toprak Bölümü’ne girdi ve aynı 

bölümden 1996 yılında dönem birincisi 

olarak mezun olup, 2018 yılında doçent 

doktor unvanını almıştır. Halen Tekirdağ 

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 

Bölümü’nde Doçent Doktor unvanı ile çalışmaktadır. Gerek yurt içi ve 

gerekse yurt dışında toplantı, kurs, seminer, panel, çalıştay, kongre, 

festival vb. yaklaşık 120 adet etkinliklere katıldı. Erasmus Öğretim 

Üyesi Değişikliği kapsamında 2011 yılında Yunanistan ve 2013 yılında 

Polonya’da farklı üniversitelerde ders verdi. 2011 yılında “Toprak 

Solucanlarının Tarımda Kullanılması” konulu bir projede görev almak 

üzere YÖK bursu ile 3 ay Amerika’da bulunan “Vermont 

Üniversitesi”nde bilimsel araştırmalar yaptı. 2014 yılında Tübitak 

bursu ile bir yıl ABD’deki Vermont Üniversitesi’nde “Organik Tarım, 

Toprak Solucanları ve Vermikompost” konularında çalışmalar yaptı. 

Tübitak, YÖK (Mevlâna Değişim Programı), Trakya Ü., Nevşehir Haci 

Bektaş Veli Ü., Bozok Ü., Bilecik Şeyh Edebali Ü. ve Tekirdağ Namık 

Kemal Üniversitelerinin BAP Birimleri ile TAGEM tarafından 

desteklenen 27 adet projede yürütücü ve araştırıcı olarak görev aldı. 

Halen Pakistan Faisalabad Tarım Üniversitesi’nde yürütülen 

uluslararası bir projede yabancı proje danışmanlığı yapmaktadır. Ayrıca 

YÖK’ün Mevlâna Değişim Programı çerçevesinde desteklediği bir 
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başka projede “yürütücü” olarak “vermikompost ve toprak solucanları” 

konularında görev almaktadır. Toprak kimyası, toprak verimliliği, bitki 

besleme, toprak ıslahı, gübreler, toprak ve su kirliliği, organik tarım, 

toprak ekolojisi, fitoremediasyon, toprak solucanları ve vermikompost 

konularında yurt içi ve yurt dışında katıldığı bilimsel 

toplantılarda/dergilerde sunulan ve yayımlanan toplam 135 adet eseri 

ve ayrıca 5 adet kitap bölümü ile 3 adet toprak ve gübre konusunda 

yazdığı kitapları bulunmaktadır. Eserlerinden 17 tanesi uluslararası 

indekslerde (SCI ve/veya SCI-exp) taranan dergilerde yayımlanmıştır. 

Toprak solucanları, organik atıkların kompost ve vermikompost olarak 

değerlendirilmeleri, biyogaz atıklarından gübre elde edilmesi, toprak 

ıslahı ve organik tarım konularında Barilla A.Ş., Ceviz A.Ş., Ziya 

Organik A.Ş., Riverm, Vermis, Güçlü Doğa, Ekolojik Enerji A.Ş. gibi 

ülkemizin önemli tarım ve enerji (biyogaz) şirketlerine resmi olarak 

akademik danışmanlık ve fuar destek hizmeti vermiş/vermektedir. İyi 

düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.  
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Doç. Dr. Mehmet Fırat BARAN  

1993 yılında Trakya Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü’ne 

girdi ve aynı bölümden 1997 yılında 

dönem birincisi olarak mezun oldu. 

Yüksek lisans eğitimini 2000 yılında 

Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat 

Fakültesi Tarım Makineleri Bölümünde, 

Doktora eğitimini 2010 yılında Namık Kemal Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Tarım Makineleri bölümünde tamamladı. 1998-2000 

yıllarında Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarım 

Makineleri Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Türkiye 

Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Tarımsal 

Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğünde 13 yıl Araştırmacı 

mühendis ve Bölüm başkanı olarak çalıştı.  2013-2019 yılları arası 

Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri 

Mühendisliği bölümünde Dr. Öğretim üyesi olarak çalıştı. 2018 yılında 

Doçent unvanını aldı. Şu anda Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Biyosistem Mühendisliği bölümünde Doç. Dr. olarak görev 

yapmaktadır. Tarımda enerji kullanımı, tarımsal mekanizasyon 

konularında ulusal ve uluslararası yayınlanmış birçok eseri 

bulunmaktadır. Evli iki çocuk babasıdır. 
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Doç. Dr. Ahmet ÇELİK  

1995 yılında Lisans (Harran Üniversitesi), 
1997 yılında Yüksek lisans (Harran 
Üniversitesi) ve 2012 yılında Doktora 
(Çukurova Üniversitesi) eğitimini 

tamamlamıştır. 1992 yılında özel sektörde 
1 yıl kadar çalışmıştır. 1997 yılında Milli 
Eğitim Bakanlı'ğında göreve başlamıştır. 
2000-2007 yılları arasında Harran 

Üniversitesi Kahta Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nde F. Öğretim 
Görevlisi olarak görev almıştır.  2007 yılında Adıyaman Üniversitesi 
bünyesinde çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. 2013 yılında 
Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve 
Hayvansal Üretim Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak göreve atanmıştır. 
Halen Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Doçent Doktor 
olarak görev yapmaktadır. Avrupa Birliği, Dünya Bankası, GAP 
İdaresi, Çukurova, Adıyaman Üniversiteleri ve Sivil Toplum 
Kuruluşları tarafından desteklenen yaklaşık 15 projede yürütücü ve 
yardımcı araştırmacı olarak çalışmıştır. 2 adet ikinci tez danışmanlığı 
ve 24 yüksek lisans tez jürisinde görev alan Doç. Dr. Ahmet Çelik 
TEMA Vakfı’nın Adıyaman İl Temsilcisi ve Türkiye Toprak Bilimi 
Derneği Üyesidir. Doç. Dr. Ahmet Çelik, 1994 yılından beri çeşitli 
gazete ve bilimsel dergilerde editör yardımcılığı ve yayın kurulu 
üyeliği, köşe yazarlığı, bölüm yazarlığının yanısıra DÜNYA 
Gazetesinde; gazete yanında yayınlanan araştırma ve bilgi içerikli ilave 
ve ekler hazırlamıştır. Toprak kalitesi, toprak organik karbonu, tarım ve 
çevre dostu uygulamalarda atık yönetimi ile ilgili konularda 
yayınlanmış ulusal ve uluslararası birçok makale ve bildirisi 
bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
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1YENİLİKÇİ BİR TEKNOLOJİ OLAN İNSANSIZ 

HAVA ARAÇLARININ (İHA) TARIMSAL AMAÇLI 
KULLANIMI   

 

Doç. Dr. Ali BOLAT1   
Dr. Meltem AVAN2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana, Türkiye        
Orcid no:0000-0002-1019-0069; bolat.ali@tarimorman.gov.tr 
2 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Ankara, Türkiye  
Orcid no: 0000-0002-2939-8177; meltem_avn@hotmail.com 
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GİRİŞ 

Tarımda ve bilgi teknolojilerinin bir arada olduğu bir çok yeni teknik 

terim günlük hayatta duyulmaya başlanmıştır. Bu terimlere örnek 

olarak; akıllı tarım, hassas tarım, dijital tarım, çiftlik yönetimi 

yazılımları ve sürücüsüz (otonom) araçlar sayılabilmektedir. En yaygın 

kullanılan ise akıllı tarım olup; kontrol, elektronik, bilgisayar ve 

veritabanı ile hesap bilgisinin biraraya geldiği gelişmiş sistem 

yaklaşımlarını içermektedir. 

Günümüzde, tarımsal üretim girdilerinin çevreye etkileri ve girdi 

maliyetlerinin azaltIlmasI yönündeki baskılar, gelişen teknolojiyle 

birlikte gittikçe artmaktadır. Bu baskı, tarım arazilerinin fiziksel ve 

coğrafi değişkenlikleri, tekdüze olmayan toprak, ürün ve çevre 

faktörleri, girdilerin çevreye etkisi ve maliyetlerinin yükselmesi 

karşısında artan bir yoğunluk göstermektedir (Anonim, 2019). Artan 

nüfusla birlikte gıda üretimini artırmak için akıllı tarım ve yeni veri 

yönetim stratejilerinin yanı sıra İnsansız Hava Aracı (İHA) teknolojileri 

tarımda devrim yaratma potansiyeline sahiptirler (Verdouw ve Kruize, 

2017). İnsansız hava araçları (İHA), dronlar veya insansız hava 

sistemleri (UAS) olarak da bilinen bu araçlar, tarımda sınırsız 

potansiyel sağlayan, akıllı tarım uygulamalarının önemli unsurlarından 

biridir (Kim ve ark., 2019).  

Günümüzde İHA üreten birçok ticari firma bulunmakta ve bu teknoloji 

günden güne gelişmektedir. Başlıca İHA şirketleri DJI, Parrot, 

Precisionhawk, AGEagle ve Trimble'ı içeriyor ve yapılan pazar 
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araştırmalarına göre dünyada tarımsal İHA kullanımı 2050 yılına kadar 

yaklaşık 32,4 milyar dolar olması beklenmektedir (Kim ve ark., 2019).  

 

 

 
Şekil 1. Tarımsal Amaçlı Görüntü Alan İnsansız Hava Aracı (İHA) (İnternet 

görüntüsü) 
 

İnsansız hava araçları ve bunlara takılan özel kameralar ile topoğrafya, 

toprak, su ve yönetimi, üretime karar verme, bitki hastalık ve 

zararlılarının genel detayları gibi konularda önemli veri setleri 

oluşabilmektedir. Görüntüler çoğunlukla bu kararlarda destekleyici rol 

oynamakla birlikte, ürün yetiştirmede çok önemli ve hızlı 

uygulanamalar oluşturabilmektedir. Son yıllarda uydu görüntüleri 

gelişmiş ve onlarca uydunun alana yerleştirilmiş olmasına rağmen 

şirketler hala bir gün içinde harekete geçirici yeterli veri 

sağlayamamaktadır. Tarımda uzaktan algılama uygulamalarında 

genellikle yüksek zamansal çözünürlüğe sahip görüntülere ihtiyaç 

vardır. Uydu görüntüleri ve uçak verilerinin elde edilmesi oldukça 

zordur ve maliyeti oldukça yüksektir. Bu nedenle Gps ve dijital 

kameraya sahip insansız hava araçları bütün dünyada araştırmaların 
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odağı haline gelmiştir (Akkamış ve Çalışkan, 2020). İHA’ lar daha 

düşük irtifalarda ucuza uçtuğu için, geniş bir alanı kaplayabilir ve kısa 

sürede ürün ile ilgili detaylı görüntülerini elde edebilirler. Örneğin, 

uydu frekansı, erken sezon gübre kararları için yeterlidir. Ancak, yaz 

aylarında bulut veya sis örtülü olduğu bölgelerde, bu frekans bazen 

değişken oranlı mantar ilacı gibi basit uygulamalar için yetersiz 

kalacaktır.  İHA’ lar ve bunlara takılı özel kameralar ile çiftlik yönetimi 

kararları almak daha da mümkün olabilmektedir.  Çoğu sistem, 

uçuşundan saatler sonra bir harita üretebilebilmekte, bazı durumlarda 

ise sistemler anlık veri toplanabilmektedir.  Bu yetenek yalnızca talep 

üzerine verileri yakalamakla kalmaz, aynı zamanda hemen uygulamaya 

aktarılacak benzersiz bir özellik de vermektedir. İHA birkaç farklı 

ayrıntılı alan görünümü ile tarımsal üretimi destekleyebilir. Bir İHA ile 

bitkiyi gerçek zamanlı olarak havadan görüntüleyerek, sulama 

sorunları, toprak seviyeleri ve hastalık sorunları, ürün verim 

tahminileri, gibi bir çok konu  insan gözü seviyesinden daha fark 

edilebilir olmaktadır. Bu ölçümler İHA’ya takılan  çeşitli, spektral 

kameralar ve algoritmalar sayesinde gerçekleştirilmektedir. 

Bu spektral kameralar ile bitkilerin spekteral imzalarındaki 

farklılıklardan kaynaklı ayrım, çeşitli endeksler kullanılarak elde 

edilmektedir. Bitkilerde oluşan değişimleri/zararları insan gözü 

algıladığında gerekli uygulamaları gerçekleştirmek için oldukça geç 

kalma oluşabilmektedir. Bitkilerin spekteral imzalarındaki 

farklılıklardan kaynaklı ayrım, çeşitli endeksler kullanılarak elde 

edilmektedir. Bu kapsamda Multispektral kamera ile yapılan 
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analizlerde bitkiye ilişkin değerlere ulaşmamızı sağlayabilmek-

tedir.  Multi + Spektral : Birden çok + spektral (tayf) kelimelerinin 

birleşiminden oluşur. Çoklu dalga boyu olarak da tanımlanabilir. Renkli 

kamera ile çekilen herhangi bir görüntüde farklı dalga boyunda ışık 

bulunmaktadır. Işık elektromanyetik dalgaların bir bölümüne verilen 

isimdir. Elektromanyetik dalga tayfı çok geniş olduğu halde, insan gözü 

bu tayfın; görünür ışık bölgesi (visible light) bölümüne duyarlıdır. 

Görünür ışık bölgesindeki en düşük dalga boyu 400nm (Mor) ve en 

yüksek dalga boyu 700nm (Kırmızı)'dir (Şekil 2).  

 

Şekil 2. Elektromanyetik Dalga Tayfı (İnternet görüntüsü) 

 

Bitki dokularının şekil ve renk değişimine uğraması multispektral 

bandlardaki kızıl ötesi (NIR) (680–800 nm) kısa dalga kızılötesi 

(SWIR) bandlarda (1400-1600 nm ve 1900–2100 nm) ortaya çıkar. Bu 

nedenle, sağlıklı ve hastalıklı bitki dokuları arasındaki yansıma 

farklılıkları spektroskopik görüntüleme ile yakalanabilir ve ileri düzey 
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makine öğrenme algoritmaları ile bu veriler birçok tarımsal 

uygulamada kullanılabilir (Su ve ark., 2018). 

1. İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE BAZI TARIMSAL 
UYGULAMALAR 

Tarımda kullanılan İHA’lar son zamanlarda, bitki agronomik 

özelliklerinin belirlenmesinde, bitki hastalık tespitinde, ilaçlama 

uygulamalarında, ürün verim tahmini, fenolojik gözlemler, sulama ve 

gübreleme programları, ürün haritalama gibi birçok tarımsal faaliyetin 

alansal değişken uygulamalarının yapılması sağlanmaya başlanmıştır 

(Şekil 3). 

 

 

Şekil 3. Çoklu Tarımsal İHA Çeşitleri: Hasat İHA’sı (Nambu, 2016), İlaçlama 
İHA’sı (Dji mg-1, 2019), Konvansiyonel İHA (Dji Matrice 600 Pro., 2019), 

Haritalama İHA’sı (Corrigan, 2017), Algılama İHA’sı (Lillian, 2018) 
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1.1. Haritalama çalışmalarında İHA kullanımı 

İHA'lar tarafından, bir tarım arazisinin 2D veya 3D haritaları tarım 

arazisinin alanı hakkında, toprak koşulları ve mahsüllerin durumu 

hakkında model geliştirmelerinde ve verimliliklerini tespit etmede 

faydalı bilgiler sağlayabilmektedir (Torres-Sánchez ve ark., 2014; 

Samad ve ark., 2013). Bu sebeple haritalama araştırmaları son 

zamanlarda dikkat çekmeye devam etmektedir. Guillén-Climent ve ark. 

(2014) İHA görüntülerini kullanarak radyasyon tespitinde bölgesel 

çeşitlilikleri belirleyen yüksek çözünürlüklü haritalar elde etmişlerdir. 

Bu haritalar da, bölgelerin agronomik kontrolünü sağlamada ve meyve 

kalite alanlarının ayrılmasında kullanılmıştır (Şekil 4). 

 

Şekil 4. Narenciye ve Şeftali Bahçeleri İçin Elde Edilen Bitki Örtüsünün 

Çeşitliliğini Gösteren Haritalar  

(Guillén-Climent ve ark., 2014) 
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1.2. İlaçlama çalışmalarında İHA kullanımı  

İHA’lar hızlı ve geniş alanlı kullanımı olan ilaçlayıcılara göre pestisit 

kullanımını azaltabilir ve maksimum verim elde etmeye olanak 

sağlayabilmektedir (Pyo, 2006; Luck ve ark., 2010). İHA çalışmaları 

işgücü ihtiyacını azaltmayı sağlar. Pan ve ark. 2016 yılında narenciye 

çiftliklerinde çeşitli yüksekliklerden ilaç püskürterek optimum seviyeyi 

belirlemek için İHA’larla çalışmışlardır. Fakat ilaçlama sırasında 

püskürtülmeyen alan kalması yada üst üste aynı yere pestisit 

uygulaması ya da ürün dışı hedef olmayan kısımlara uygulama sonucu, 

ürün veriminde azalma meydana getirebilecek etkilere neden 

olabilmektedir. Aynı zamanda püskürtme sırasında mevcut rüzgarın 

yönü ve şiddeti gibi meteorolojik koşullar da uygulamayı olumsuz 

etkileyebilmektedir. Faiçal ve ark. 2014 yılında yaptıkları 

çalışmalarında bu olumsuz etkileri ortadan kaldırabilmek için bir 

algoritma geliştirmişlerdir. Bu yazarlara göre İHA yerdeki kablosuz 

sensör ağından verileri almakta ve aldığı bu bilgiler sonucunda, 

rüzgarın şiddeti ve yönüne göre ürüne pestisit ve gübre uygulaması 

yapmaktadır. Böylelikle bu girdilerin fazla kullanımının önüne 

geçilmektedir. 

1.3. Ekim çalışmalarında İHA Kullanımı  

İHA’lar vasıtasıyla bitki ekim çalışmalarında daha etkin ve verimli 

yapılabilmesi mümkündür. Örneğin, geniş  ve düzensiz olan çeltik 

tarlalarında İHA’larla çalışmak uygun görünmektedir (Salaan ve ark., 

2019). Ekim sırasında tohumları ve bitki besin maddelerini dağıtmak 

için bir sistem kullanılır. İnsansız hava araçlarının ekim için kullanımı 
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hala geliştirilme aşamasında olmasına rağmen, İHA'nın görüntü tanıma 

teknolojisi ve optimize edilmiş ekim stratejileri ile donatılması 

sayesinde daha verimli sonuçlar elde edilmesi beklenmektedir. 

1.4. Bitki İzlemede İHA Kullanımı 

Bitki izleme, bitkilerden elde edilen verilerin analizler yoluyla bir 

mahsulün verimini veya kalitesini tahmin etmek için yapılan çalışma 

verilen isimdir. Optimal mahsül üretimi yapmak için bitki izleme 

yapmak oldukça önemlidir. Büyük çiftlikleri izlemek oldukça fazla 

zaman ve emek gerektirmektedir bunun içinde genellikle uydular 

kullanılmaktadır. Ancak bu yöntem hassas sonuçlar elde etmek için çok 

uygun değildir. Bu yöntem yerine yüksek çözünürlüklü veriler sağlayan 

İHA’lar tercih edilmektedir. Aasen ve ark. 2015 yılında İHA’lara 

ekledikleri hafif, anlık görüntü çeken kameralardan topladıkları 3B 

verileri uygulamak için çalışma yapmışlardır. Kullandıkları  sensörler 

hafif olduğu için, düşük seviyede uçan İHA’lar ekinleri daha düşük bir 

maliyetle izleyebilmiştir. Turner ve ark. (2011), üzüm bağlarında çoklu 

spektal kamera kullanarak bitki örtüsü indeksini analiz etme çalışmaları 

gerçekleştirmişlerdir. Bu veriler bitki gelişimi ve üretiminde önemli 

göstergeleri sağlamada yardımcı olmuştur (Şekil 5).  

 

Şekil 5. a) İHA Platformu b) Spektral Numune Alanları (Turner ve ark., 2011) 
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1.5. Sulamada ve Su Stresi Ölçümünde İHA Kullanımı 

Çoklu spektral kameralar ve ısı sensörleri ile İHA’lar suyun kıt olduğu 

alanları belirleyebilmektedir (Şekil 6).  

 

Şekil 6. Yaprak-alan Indeksi Ölçümlerinin Bir NGRDI (Normalized Red-Green 
Difference Index) Haritasında Yeri Ve Boyutu (Hoffmann ve ark., 2016) 

Chaol ve ark. (2008) su yönetimi ve sulama kontrolü için veri elde 

etmede RGB (Red, Green, Blue) (Kırmızı, Yeşil, Mavi) ve NIR (Near 

Infrared) kameralı elektromanyetik spektrum sensörleri kullanarak bir 

çalışma yapmışlardır. Çalışmada sulama etkilerini en üst düzeye 

çıkarmak için birden fazla İHA kullanarak görüntü işleme ve veri elde 

etmeye odaklı çalışmışlardır. Ancak bazıları pestisit yerine su 

yükleyerek suyun kıt olduğu yerlerde sulama yapmıştır. Gelecekteki 

akıllı tarımla birlikte, İHA'ları, UGV'leri (Unmanned Ground Vehicle) 

veya sürü (Swarm) İHA’ların entegre olması ile bir sistem oluşturularak 
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edinilen bir sulama otomasyon sistemi, verimli bir şekilde 

uygulanabilecektir (Şekil 7).  
 

 

Şekil 7. Desert Lake İçin Önceden Planlanmış Uçuş Yolu (Chaol ve ark., 2008) 
 

Baluja ve ark. (2012), İHA kullanımı ile elde edilen termal ve 

multispektral görüntülerin, bağlardaki su durumunun mekansal 

değişkenliğinin değerlendirilmesine ve haritalanmasında oldukça 

faydalı olduğunu tespit etmişlerdir. Pamuk ve yerfıstığında yapmış 

oldukları çalışmalarında Chen ve ark. (2019), sulamanın homojenliğini 

ve verimliliğini takip etmek ve onları değerlendirmek için İHA’ları 

kullanmışlardır. Bitkinin, toprağın sıcaklığını ve bitki su stresini 

ölçmek için termal görüntülerden faydalanmışlardır (Şekil 8).  
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Şekil 8. (a) Alınan Tetracam Görüntüsüne Karşılık Gelen Görüntü Sınıflandırma 
Çıktısı (Yeşil renk bitki örtüsünü, kırmızı çıplak toprağı ve beyaz gölgeyi temsil 

eder), (b) NDVI'yı Hesaplamak İçin Dikkate Alınan Parametreler  
(Baluja ve ark., 2012) 

Termal görüntüler, bitkilerdeki su stresini değerlendirmesinin yanı sıra, 

bitki örtüsü ve hava sıcaklığı arasındaki farkın tahminlerinde ve hatta 

yaprak enerji dengesi modellerinden türetilen bitki örtüsü iletkenlik 

tahmininde oldukça sık kullanılan uzaktan algılama teknolojisidir. 

İHA'lar, tarımda su stresi yönetimini iyileştirebilen uzaktan algılama ile 

ürün alanlarını izlemek için bir olanak sağlamaktadır (Gago ve ark., 

2015). Zhang ve ark., 2019 yılında İHA’lardan elde ettikleri yüksek 

çözünürlüklü multispektral görüntüler ile, verilerin geç vejetatif 

dönemde farklı sulama seviyelerindeki mısırın su stresi durumunun 

haritalanması ve gelişme aşamalarını değerlendirmek için 

kullanmışlardır. Han ve ark. (2021) meyve ağaçlarının farklı sulama 

koşullarında su stresi seviyesini analiz etmek için havadan termal 

görüntü tekniklerini önermişlerdir ve kalibrasyon ve görüntü işleme 
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teknikleri kullanımı ile hesaplanan su stresi indeksinin, havadan 

kızılötesi tekniklerin uzaktan algılamaya uygulanmasında ürünlerin su 

stresi tahmini için güvenilir bir ölçüm olabileceğini ifade etmişlerdir 

(Şekil 9). 

 

Şekil 9. 10 m Yükseklikte Çekilmiş Meyve Ağacının Havadan Termal Görüntüsü 
(Han ve ark., 2021) (Kırmızı kutu, bitki örtüsü sıcaklığı manuel olarak ölçüldüğü 

zaman kullanılmıştır) 
1.6. Zararlı Böceklerin Teşhisinde İHA Kullanımı 

Dünyada böcek istilası ve enfeksiyonlardan kaynaklı zararlanmalar çok 

fazla miktarlardadır. Zararın çoğalmasını engellemek ve mücadele 

etmek için erken teşhis bu aşamada çok önemlidir. Nebiker ve ark., 

2016 yılında yüksek çözünürlükleri olan RGB kameraların ve çoklu 

spektrumlu sensörlerin,  İHA'lara monte edilmesi ile ilgili bir çalışma 

yapmışlardır. Yüksek kaliteli spektral ölçümler kullanarak doğru ve 

hızlı patojen tespiti yapılmıştır (Şekil 10).  
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Şekil 10. Bir Patates Tarlası NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 
Haritasının Ayrıntılı Görünümü, Patates Yanıklığının Üç Orijinal Bölgesini (noktalı 

daireler) ve Sonraki Yayılımı (Nebiker ve ark., 2016) 

1.7. Yapay Tozlaşmada İHA Kullanımı 

Dünya üzerinde bal arılarının miktarları azalmaya başlamasından 

dolayı robot tozlayıcı üzerine yapılan çalışmalar oldukça ilgi görmeye 

başlamıştır. Bu nedenden yola çıkarak, Ulusal İleri Endüstriyel Bilim 

ve Teknoloji Enstitüsü (AIST), tozlaşmayı gerçekleştirmek için küçük 

bir İHA geliştirmişlerdir (Şekil 11). 

 

Şekil 11. (a) ILG Kaplamalı Bir Bant Üzerinde Dikey Olarak Hizalanmış Hayvan 
Tüyleri; (b) ILG Kaplı Hayvan Kılı Modifiyeli Yapay Tozlayıcı (Chechetka ve ark., 

2017) 
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Robot polen taşımak için jel kaplı hayvan kılı kullanmaktadır ve AIST; 

AI, GPS ve bu İHA robotlarıyla kameraları entegre etmeyi planlama 

üzerine çalışmaktadır. Tozlaşma, doğrudan temas yerine İHA'lardan 

üretilen rüzgar enerjisi kullanılarak da gerçekleştirilerek sağlanmıştır. 

Jiyu ve ark. (2017) Helikopter tipi İHA rüzgar gücünün çeltiklerde 

polen dağılımını izlemek için yaptıkları araştırma sonucunda özel 

olarak İHA tarafından oluşturulan rüzgar alanının, polen dağılımı 

üzerinde asimetrik bir etki yapmış olduğunu tespit etmişlerdir.  

1.8 Bitki Besleme Uygulamalarında İHA Kullanımı 

Hassas tarım, toprak özellikleri, arazi morfolojisi ve ürünün yetişmesi 

ile ilgili verilere erişebilmek için en uygun yönetim stratejisini belirler 

ve kullanır. Ürün yetiştiriciliği için en önemli bilgiler ise besin durumu, 

yabancı ot istilası, hastalık ve su yönetimidir. Tarla bitkilerine azotlu 

gübre uygulanması, bitkinin büyümesini, canlılığını, rengini ve 

verimini belirlediği için oldukça büyük öneme sahiptir. Ürünün azot 

mevcudiyetini, optik aletlerle ölçmek mümkündür. Çoğu yaprak azot 

klorofil moleküllerinde bulunduğundan, yaprak azotu ile yaprak 

klorofil içeriği arasında güçlü bir ilişki vardır ve bunun için de 

yapraklardaki azotu ölçerek mahsulün bitkideki azot durumu tahmin 

edilebilmektedir. Bu nedenle, üreticilerin üretim hedeflerine ulaşmasını 

sağlamak için ürün yetiştirme sezonu süresince, ürünün azot miktarını 

izleyebilen yüksek çözünürlükte sensörler kullanmak yararlı bilgiler 

verebilmektedir (Agüera ve ark., 2011). İHA’lardan elde edilen 

görüntülerden tespit edilen veriler ile bitkinin gerçek besin maddesi 
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ihtiyacını belirlemek hem daha ekonomik olması yanı sıra hem de çevre 

şartları açısından daha önemli bulunmaktadır.  

1.9 Fenotipleme Çalışmalarında İHA Kullanımı 

Fenotipleme teknolojisindeki meydana gelen gelişmeler, ürünlerin 

genetik gelişmelerinde gelecekteki küresel gıda ve yakıt taleplerinin 

karşılamasını sağlamak için büyük öneme sahiptir. 

Yu ve ark. (2016) İHA’larda çift kameralı yüksek veri sağlayan 

fenotipleme (HTP) platformu geliştirmişlerdir ve büyük ölçekli soya 

fasulyesi yetiştirme denemeleri için zamana bağlı multispektral 

görüntüler elde etmişlerdir. Soya fasulyesi olgunluğunu 

sınıflandırmada %93'ün üzerinde doğru sonuçlar edinmişlerdir. 

Çalışmalarının sonucu olarak da İHA tabanlı HTP platformundan 

toplanan multispektral veriler ile, modern bir soya yetiştirme 

programında verim tahmini doğruluğunu ve olgunluk kayıt etkinliğini 

artırabileceğini göstermişlerdir.  

Su ve ark. (2019) İHA görüntülerini kullanarak mısır ıslahını 

gerçekleştirmek için fenotipleme potansiyeli üzerinde çalışmalar 

yapmışlardır. Elde ettikleri sonuçlara göre de mısır ıslahının 

fenotiplendirilmesi bu uygulamayı doğrulamıştır ve İHA'ların ürün 

yetiştiriciliği için fenotiplemede umut verici bir yöntem olduğunu ifade 

etmişlerdir (Şekil 12).  
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Şekil 12. (a) Mısır Bitkisi Yüksekliğini Tahmin Etmek İçin Kullanılan Görüntülerin 

Örnekleri, (b) Mısır Bitkisi Yüksekliğinin Haritalanması ve Farklı Mısır Çeşitleri 
İçin Varyasyon Katsayıları (Su ve ark., 2019) 

 

1.10. Bitki Örtüsü Tahmininde İHA Kullanımı 

Bitkinin fizyolojik süreçleri ile bağlantılı olan bir parametre olan yaprak 

alan indeksi (LAI), tarımda kullanılan en yaygın indekslerden biridir. 

Tahmin edilen mısır bitkisi yüksekliği - Hesaplanan mısır bitkisi yüksekliği 

   İHA görüntüleri                    DSM                               DTM                          nDSM 
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Bitki örtüsü, bitkilerin genel yapısı ve  ürün ile çevre arasındaki 

etkileşim ile de  LAI direk ilişkilidir. Bir soğan tarlasında yapılan 

araştırmalara göre, araştırıcılar bitki örtüsünü ölçmek için ürünlerde 

herhangi bir tahribata neden olmayan bir yöntem olan İHA’yı tercih 

etmişlerdir. İHA ile görüntüleri alınan bitkiler, farklı modeller ile analiz 

edilmiş ve LAI ile bitki arasında doğrusal bir ilişki olduğu ve bitkinin 

gelişme evrelerine göre değişiklik gösterdiği belirtilmiştir (Corcoles ve 

ark., 2013). 

1.11. Bitki Sayımında İHA Kullanımı 

Tarımsal alanlardaki mevcut ağaçların gölgelik alanları, yükseklikleri 

ve ağaçların taç genişliği gibi geometrik bazı özellikleri, ekim 

plantasyonu ve mahsül üretimi hakkında önemli bilgiler elde 

edilmesine yardımcı olmaktadır. Fakat bu etkenleri tespit etmek 

oldukça zorludur ve fazla zaman harcamaya neden olmaktadır. Bu 

nedenle araştırıcılar tek tek ağaçların ve ağaç sıralarının 3 boyutlu 

geometrik özelliklerini hesaplamak için, İnsansız Hava Aracı (İHA) 

teknolojisi ile Dijital Yüzey Modellerinin oluşturulmasını tekniğini ve 

nesne tabanlı görüntü analizi tekniklerini kullanmışlardır (Torres-

Sánchez ve ark., 2015). Elde edilen sonuçlara göre de İHA teknolojisi 

ile elde edilen sonuçlar hem tek ağaçta hem de ağaç sıralı 

ağaçlandırmalarda başarılı sonuçlar elde etmişlerdir ve alan ölçümü 

konusunda yaklaşık % 97'ye varan doğruluk tespit ederlerken, ağaç 

yüksekliklerinin ve taç genişliklerinde tarla içi tahminlerine kıyasla çok 

ufak sapmalar bildirmişlerdir (Şekil 13). 
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Şekil 13. (a) Multispektral Bir Sensörle Oluşturulan Tek Ağaç Dikiminin 3 Boyutlu 
Gösterimi, (b) Görünür Işıklı Bir Kamera İle Oluşturulan Ağaç Sıralı Bir 

Plantasyonun, (c) Tarımsal Ağaç Dikimlerini Sınıflandırmak İçin Geliştirilen OBIA 
Prosedürünün Tüm Aşamalarına Ait Kısmi Görüntüler, (d) Çalışmada Geliştirilen 
OBIA Algoritması Tarafından Üretilen Sınıflandırma Çıktıları (Torres-Sánchez ve 

ark., 2015). 

 

1.12. Rekolte Tahmininde İHA Kullanımı 

Yeom ve ark. (2018) ultra ince uzaysal çözünürlüklü İHA görüntülerini 

kullanarak, otomatik bir açık pamuk kozası algılama algoritmasını 

kullanmışlardır. Ölçümler sonucunda %88 in üzerinde bir doğruluk 

a b 

c d 
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tespit etmişlerdir. Aynı zamanda doğrudan verim tahmini için İHA 

görüntülerinden hedef bölgelerin çıkarıldığını göstermiştir.  Stroppiana 

ve ark. (2015) çeltik tarlası üzerinde gerçekleştirdikleri deneysel uçuş 

sonrası İHA görüntülerinin tarla içi mekansal değişkenliği ve ürün 

verimini haritalamak için kullanılabileceğini ifade etmekle birlikte 

hassas tarım uygulamaları için daha geleneksel teknolojileri başarıyla 

tamamlayabileceğini bildirmişlerdir. Reza ve ark. (2019) yine çeltik 

tarlalarında İHA görüntüsüne dayalı tane segmentasyonunun çeltik 

verimini doğru ve uygun bir şekilde tahmin etme potansiyeline sahip 

olduğunu göstermediğini ifade etmişlerdir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

İHA’lar, özellikle akıllı tarım uygulamalarında hedeflenen çevresel 

hassasiyete bağlı yaklaşımlar için uygun araçlardır. Bu teknolojilerin 

kullanımının artışına yönelik yazılım ve donanım geliştirme yatırımları; 

ürünlerde kullanılan ilaç, gübre, ilaç ve tohum gibi temel girdiler kadar 

önemlidir. Bu kapsamda birçok tarımsal uygulamada tüm tarım alanı 

alan yerine lokasyonel karar verme koşullarının hızla yaygınlaştığı 

görülmektedir. Gelişen İHA sistemleri ve bunlara takılı kameralar ile 

akıllı tarım uygulamalarında belirtilen birçok alansal bazlı karar veren 

uygulamalar  için kullanımlar başlamıştır. Özellikle gelişmiş ülkelerde 

yapılan bir çok araştırmada İHA bağlı veri elde ederek yapılan tarımsal 

faaliyetlerde önemli verim artışları ve çevresel kazançlar sağladığı 

belirlenmiştir. Bu teknoloji sayesinde insan ve işgücüne olan bağımlılık 

azalmakla birlikte daha doğru, daha hızlı, düşük maliyetli, daha az 
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pestisit kullanımı ile daha verimli ürün elde edinimi sağlanmaya 

başlanmıştır.    

İHA’lardaki teknolojik gelişmelere bağlı olarak, batarya 

kapasitelerindeki artışlar ile uçuş sürelerinin uzaması tve ek uçuşta 

yüzlerce dekar büyüklüğündeki tarım arazisinin yüksek çözünürlükte 

görüntülenmesi yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca İHA’ lara takılan 

kameraların hafiflemesi ve gelişmesi ile kullanım oranları artarak ivme 

kazanmıştır. Tüm bu avantajların yanı sıra uçuş yapılmasındaki yasal 

koşulların, kısıtlamaların ve güvenlik konularının da bu  

yaygınlaşmasının önündeki bir engel olarak yer almaktadır. 
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GİRİŞ 

Tarım ve hayvancılık, insanların en temel ihtiyaçları olan besinlerin 

temin edildiği faaliyetidir. Bu faaliyet, kırsal alanlarda yaşayan 

insanların temel geçim kaynağıdır. Aynı zamanda tarım, gelişmekte 

olan çoğu ülkenin ekonomisinde önemli bir role sahiptir (Kaaya, 1999). 

Gıda ürünlerin üretilmesinin yanında kırsal alanlarda temel ekonomik 

faaliyet olması, tarım ve hayvancılığın toplumdaki önemini daha da 

arttırmaktadır. Diğer bir yandan, Tarım ve hayvancılık sıcaklık, nem, 

kuraklık hastalık ve haşereler gibi iklim ve doğa koşullarından 

etkilenmektedir (FAO, 2014b). Üretimde kullanılan eski metotların 

yetersiz olması gibi nedenlerden dolayı tarımsal üretim yetersiz 

kalmakta veya üretim zinciri boyunca kayıplar yaşanmaktadır. Bu 

durum tarımda sürdürülebilirlik sorununun oluşmasına neden 

olmaktadır. Sürdürülebilir tarım uygulamaları, olumsuz çevresel 

etkileri en aza indirirken üretkenliği ve tarımsal gelirleri artırmaya 

yardımcı olabilir (Pham ve ark., 2021). Bu nedenle ülkeler tarımda 

sürdürülebilirliğin yaratılması için çeşitli eylem planları ve 

uygulamalar yürütürler. Bu uygulamaların asıl hedefi tarımda 

verimliliği arttırmak, kırsal alanda yaşayan bireylerin yaşam koşullarını 

şehirlerdeki standartlara yaklaştırmak ve tarımsal kaynaklı çevresel 

etkileri minimize etmektir (Parlakay ve ark., 2015). Yani tarımda 

sürdürülebilirliğin sosyal (Barth ve ark., 2021), ekonomik ve çevresel 

faktörlerin (Besser ve ark., 2021), birlikte göz önünde bulundurularak 

yapılmasıyla mümkün olabilir. Aynı zamanda bir tarım politikası için 

talepler, sürdürülebilirlik için daha iyi destek sunmak giderek daha 
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fazla gayret sarf ettirmektedir (Ehlers ve ark., 2021). Bu bağlamda, 

tarımda kullanılan uygulamalar, makine ve ekipmanlar sürekli 

değişmektedir. Bu yaklaşım, tarım sektöründeki dijitalleşmeyi 

artmaktadır. 

Tarım teknolojisi kavramı “karasaban”ın MÖ 3000 yılında 

Mezopotamya ve Hindistan’da kullanılmasıyla başlamıştır. İkinci 

Dünya savaşında azalan tarım arazilerinde verimi artırmak için 

traktörler hayvan gücünün yerini almış ve tarımın teknolojik gelişimine 

katkıda bulunmuştur (Tarnet, 2021). Bitkisel üretimde uygulamalara 

bakıldığında tohum ıslahı, Ekim/dikim, bakım/besleme alanlarına ve 

toprağın üretime daha elverişli hale getirilmesi üzerinde yoğunlaştığı 

görülmektedir. Benzer şekilde, hayvancılık uygulamalarındaki 

gelişmeler incelendiğinde ise ıslah, bakım-besleme ve tedavi 

yöntemlerindeki gelişmeler göze çarpmaktadır. Bütün bunların yanı 

sıra en büyük gelişme gıda işleme, izleme ve güvenliği konusunda 

yaşanmaktadır. Tarım ve hayvancılıkta yaşanan bu ilerlemelerin 

temelinde geçtiğimiz yüzyıl sonlarına doğru yaşanan teknolojik 

gelişmeler yer almaktadır (USDA, 2021; James & Awan, 2019). 

Günümüz tarımında rutin olarak robotlar, sıcaklık ve nem sensörleri, 

gıda işleme teknolojileri, hava ve arazi görüntüleri ve GPS teknolojisi 

gibi çok ileri teknolojiler kullanmaktadır (USDA, 2021). Fakat, tarımda 

teknoloji kullanım düzeyinin arttırılması çeşitli zorluklarla karşı karşıya 

kalmaktadır. Bu zorluklar, ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması, 

küçük ve orta ölçekli işletmelerin adaptasyonu problemlerinden 
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kaynaklı olarak tarımda teknoloji kullanımının yaygınlaşması 

zorlaşmaktadır. 

Bu derleme çalışmasında, literatür taraması temelli tarım ve 

hayvancılıkta kullanılan teknolojiler açıklanmıştır. Ayrıca bu 

teknolojilerin ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik açısından 

değerlendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır. 

1. TARIMDA KULLANILAN TEKNOLOJİLER 

Son yüz yılda teknolojide yaşanan gelişmeler hem bireysel olarak 

bizlerin hayatında (akıllı cep telefonları, tabletler, GPS, bilgisayarlar ve 

TV vb.) hem de iş hayatında sektörleri değiştirip dönüştürmektedir. Bu 

dönüşümler her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde 

de etkili olmaktadır. Akıllı tarım veya hassas tarım teknolojileri olarak 

adlandırılmakta olan bu teknolojiler tarım ve hayvancılıkta girdi (enerji, 

tohum, yem gibi) ve girdi sağlamadan üretim, işleme, muhafaza ve 

pazarlama dahil her aşamada kullanılmaktadır (Anonim, 2021a). 

 

Şekil 1. Tarımda Kullanılan Teknolojiler (Anonim, 2021a). 

 Bitkisel üretimde teknolojiler ve kullanım alanları genel anlamda;  
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• Otomatik dümenleme, 

• Ekim-dikim makinaları,  

• Sulama sistemleri,  

• Hasat ve hasat sonrası işlemlerde kullanılan teknolojiler 

• Tohum geliştirme ve ıslah gibi çeşitlilik (gen teknolojileri) 

• Nem/sıcaklık ölçerler 

• Hastalık ve zararlı tespit ediciler (sensörler, kamera, dron vb.) 

olarak sıralanabilir. 

 

 

 

  

 

Şekil 2. Bitkisel Üretimde Kullanılan Teknolojiler (Anonim, 2021a). 

Hayvancılıkta ise; 

• Akıllı/otomatik süt sağım üniteleri,  

• Otomatik yemleme/otomatik sulama teknolojileri,  

• Gübre sıyırıcı sistemler,  

• Diğer (görüntüleme, ısı ölçerler ve bakım) olarak karşımıza 

çıkmaktadırlar (Tarnet, 2021). 
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Şekil 2.  Hayvansal üretimde Otomatik Süt sağım ünitesi (Anonim, 2021b). 

Bunların yanı sıra tarımsal ürünlerin hasattan tüketicinin sofrasına 

ulaşıncaya kadar geçen süreçte işleme, paketleme depolama ve taşıma 

süreçlerinde de çeşitli teknolojilerden faydalanılmaktadır. Tarımda 

yaşanan diğer teknolojik gelişmeler tarım makinaları (akılı traktör 

sistemleri vb.), çiftçi İletişim çözümleri, veri odaklı tarım, hassas tarım 

makineleri (Ekim, bakım ve hasat), ZİHA (Zirai insansız hava araçları) 

ve uzaktan algılama sistemleri olarak sıralanabilir (Tarnet, 2021). 

Teknolojideki bu gelişmeler sayesinde modern tarım ve çiftliklerde 

kullanılan sensörler, araçlar, makineler ve iletişim teknolojileri de dahil 

opersyonlar birkaç onyıl öncesine göre çok değişiklik göstermektedir. 

Günümüz tarımında rutin olarak robotlar, sıcaklık ve nem sensörleri, 
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hava görüntüleri ve GPS teknolojisi gibi çok ileri teknolojiler 

kullanmaktadır. Bu gelişmiş aletler ve robotik sistemler tarım 

işletmelerine daha kazançlı, verimli, güvenli ve daha fazla çevre dostu 

olmalarını sağlamaktadır (USDA, 2021).  

Tarım, enerji tüketimi yoğun bir sektördür. Enerji girdileri genellikle 

fosil kaynaklıdır. Tarımda bağımsız enerji kaynakları elde etmek için 

yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanması önemlidir. 

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş, rüzgâr, hidro, jeotermal 

ve biyokütle yer almaktadır (Çakmakçı ve ark., 2021; Sawyerr ve ark., 

2019). Biyo-kütleden enerji-güç-yakıt üretimi her türlü organik 

materyalden üretilebilmektedir. Bu materyallerin başında tarım ve 

orman atıkları (örneğin saman, mısır koçanı, pamuk sapı talaşı ve 

orman inceltmeleri) ve ayrıca gıda endüstrisinden gelen yan ürünler 

(örneğin, şeker kamışı küspesi, arpa kabuğu, buğday kepeği ve pirinç 

kabuğu) yer almaktadır (Herrero ve ark., 2020). Biyo-kütleden enerji-

güç-yakıt üretimi biyogaz tesislerinde üretilmektedir. Biyo-kütleden 

enerji üretiminin yapılması hem gıda güvenliği hem de enerji 

bağımsızlığına katkı sağlamaktadır. Dahası, biyo-kütleden enerji 

üretimi sürdürülebilirlik, çevresel ve sosyoekonomik avantajlar 

sunmaktadır (Mana ve ark., 2021; Herrero ve ark., 2020).   
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Şekil 3. a: Biyo Atıklar ve b: Biyo enerji üretim Tesisi (Anonim, 2021c). 

Tarımda en çok kullanılan girdilerin başında gübre ve tarımsal ilaçlar 

yer almaktadır. Tarımda kullanılan bu girdiler kimyasal bileşimler 

olduğundan kısa vadede ürün artışı yaratmanın yanında uzun vadede 

topraktaki mikro organizmaların ve toprak yüzeyindeki yararlı 

canlıların yok olmasına ve sera gazı artışına sebep olmaktadırlar. 

Tarımda kullanılan bu kimyasallara alternatif olarak kompostlaştırma 

teknolojisinden yararlanılmaktadır. Kompostlaştırma vermikompost ve 

anerobik ortamda (oksijensiz ortamda çürütme) kompostlaştırma olarak 

iki şekilde yapılabilmektedir. Kompostlaştırmada hayvansal atıklar, 

mutfak atıkları, orman atıkları, bitki atık ve kalıntıları gibi birçok 

materyal kullanılabilmektedir (Bellitürk, Sürdürülebilir Tarımsal 

Üretimde Katı Atık Yönetimi İçin Vermikompost Teknolojisi, 2016). 
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Şekil 4. Solucan Gübresi üretim tesisi (Anonim, 2021d). 

2. TARIMDA KULLANILAN TEKNOLOJİLERİN 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ETKİLERİ 

Sürdürülebilir tarım, gıda maddelerinin daha düşük girdilerle yeterli ve 

nitelikli şekilde üretimini, tarımın ekonomik canlılığının ve rekabet 

gücünün yükseltilmesini, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını 

ve kırsal kesimde yaşayanların hayat standartlarının arttırılmasını 

sağlayacak uygulamalar bütünüdür (Koç & Pirili, 2015). Tarımda 

sürdürülebilirliğin oluşmasında üç temel ölçüt bulunmaktadır. Bu 

ölçütler “Ekonomik Etkileri”, “Sosyal Etkileri” ve “Çevresel Etkileri” 

olarak tanımlanmaktadır. Bu üç ölçüt derinden bir etkileşim 

içindedirler. Bu etkileşim, tarımda sürdürülebilirliği oluşturmaktadır. 

Sürdürülebilirlik bölge/ülke kalkınmasında ekonomik, sosyal ve 

çevresel etkenlerin birbiri ile etkileşimi sonucunda oluşmaktadır. Bu 

durumda bu ekenlerden birinin veya birkaçının sekteye uğraması veya 

göz ardı edilmesi sürdürülebilirlikten uzaklaşmaya sebep olmaktadır 

(Şekil 1). Kalkınma planlarında ekonomik, sosyal ve çevresel 

etkenlerin birlikte entegre edilmesinin önemli olduğu görülmektedir. 
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Şekil 5: Tarımda Sürdürülebilirlik (FAO, 2014a). 

2.1. Sosyo-ekonomik etki  

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin hiç şüphesiz en büyük etkileri 

arasında sosyal (çiftçi ailesi refah düzeyinde artış, statü, kırsal alanda 

istihdam, dini ve kültürel ritüeller vb.) ve ekonomik (işletme ve 

GSYİH) yer almaktadır. Tarım işletmelerinde karlılık elde etmek 

sadece üretim kapasitesindeki artış veya gelir artışı ile değil, kullanılan 

üretim girdilerinin (gübre, ilaç, yem, makine gibi) uygun düzeyde 

kullanılması ile yaratılan tasarruflarla da elde edilebilir. 

Tarımda kullanılan teknolojilerin GSYH’ye pozitif katkı yarattığı, 

dahası tarımda mekanizasyonun, iş gücü (nitelikli) ve enerji 

kullanımındaki artış ile GSYİH arasında pozitif ilişki olduğu 

bilinmektedir (James & Awan, 2019). Dahası, Tarımda tek amaçlı 

mekanizasyon yerine kombine/ayarlanabilir makineler ve akıllı tarım 
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teknolojilerinin kullanılması, tarım işletmelerinde yakıt tüketiminde 

düşüş yarattığı, zamandan tasarruf ettirdiği, gübre/ilaç gibi üretim 

girdilerin daha etkin ve uygun miktarda kullanılmasını sağlamaktadır 

(Yılmaz, Çakırlar, Anapa, & Akdemir , 2018). Hassas tarım olarak 

adlandırılan bu uygulamalar dünyada yeni bir tarım yönetimidir. Hassas 

tarım sadece elektrikli kontrol edilen tarım makinaları, sensörler ve 

yazılım kullanımı değil ayrıca bir ülke veya bölgede ürün kalitesini ve 

verimliliği düşüren tarımsal girdilerin ve çevresel etkilerin azaltılması 

için yönetim stratejileri belirlemektir (Akdemir, 2018 ). Sürdürülebilir 

üretim için küçük ve orta ölçekli işletmeler teknoloji ve yenilikçi 

yaklaşımları stratejilerine adapte etmeleri gerekmektedir. 

2.1. Çevresel etki 

FAO 2018 verilerine göre, dünya seragazı emisyonlarının %11,9’u 

tarım kaynaklı olduğu ve %72,5’lik enerji sektöründen sonra ikinci 

sırada yer aldığı, benzer durum Türkiye’de de görülmektedir.  Tarımsal 

emisyonların payı %8,8 ile ikinci sırada yer almaktadır (Çakmakçı ve 

ark., 2021). Bu veriler, ekonomik faaliyet olarak tarım ve hayvancılık 

faaliyetlerinin sera gazı emisyonlarındaki payının yüksek olması bu 

faaliyetlerin çevresel etkilerinin olduğunu ifade etmektedir (Szennay, 

Szigeti, Beke, & Radácsi, 2021). Bu etkiler metan ve karbon gibi 

elementlerin atmosferde konsantrasyonunun artmasına neden 

olmaktadır. Buda yerelde ve global düzeyde iklim değişikliğine direkt 

ve dolaylı olarak etki yaratmaktadır. Bu etkilerin azaltılmasında veya 

oluşmadan engellenmesinde tarımda kullanılan teknolojilerin rolü 

büyüktür. Çevresel etkilerin azaltılmasında fayda sağlayan teknolojiler 
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biyo-gaz-biyo-yakıt üretimi tesisleri (Herrero ve ark., 2020), hassas 

tarım teknolojileri, akıllı tarım sistemleri (Akdemir, 2018 ), kompost ve 

vermikompost teknolojileri (Bellitürk, Sürdürülebilir Tarımsal 

Üretimde Katı Atık Yönetimi İçin Vermikompost Teknolojisi, 2016) 

olarak söylenebilir. Biyo-gaz veya biyo-yakıt üretimi ile hem tarımsal 

kaynaklı sera gazları azaltılır hem de üretim çıktısı olan gaz/yakıtın 

kullanımı veya satışından gelir elde edilmesi sağlanmaktadır. Diğer 

yandan, hassas tarım teknolojileri sayesinde çevreye zararlı olan 

girdilerin (sentetik gübreler, herbisit ve pestisit gibi) azaltılması veya 

uygun miktarda kullanılması hem ekonomik açıdan işletmeye fayda 

sağlar hem de bu girdilerden kaynaklı olumsuz çevresel etkiler 

azaltılmakta ve oluşumu engellenmektedir. Bu teknolojiler Hassas 

(ekim, gübreleme, ilaçlama, sulama) olarak sıralanabilir. Hayvancılıkta 

çeşitli teknolojilerin kullanılması hayvan refahına katkı sağladığı gibi 

hayvancılıkta elde edilen ürünlerde de olumlu etki sağlamaktadır 

(Çakmakçı, 2013). Kullanılan diğer bir teknoloji ise her türlü organik 

atıktan faydalanarak enerji üretimi biyogaz tesisleridir. Ülkeler kendi 

kalkınma programları özelinde tarımı ve tarımda kullanılan 

teknolojileri desteklemektedirler. Örneğin; Türkiye’de 2019 yılında 

biyoteknoloji faaliyeti yürüten 363 girişimin %37,2'sinin insan sağlığı 

(diğer terapötikler, yapay substratlar, tanı amaçlı ve ilaç taşıyıcı 

sistemler vs.), %33,6'sının tarımsal biyoteknoloji ve %26,7'sinin çevre 

amaçlı faaliyet girişimi olduğunu yazmaktadır (Tuik, 2021). 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Tarımda teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması gerek çevresel 

gerekse sosyoekonomik açıdan önem arz etmektedir. Fakat teknoloji 

kullanım düzeyinin arttırır iken hangi teknoloji? Hangi bölge? Hangi 

ürün? Hangi çiftlik? gibi hususların göz önünde bulundurularak 

yapılması daha akılcı olacağı düşünülmektedir. Öte yanda tarımda 

kullanılan teknolojilerin (akıllı traktörler, biyogaz tesisleri gibi) ilk 

yatırım maliyetlerinin yüksek olduğu göz önünde bulundurulduğunda 

Türkiye gibi küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerin çoğunlukta 

olduğu ülkelerde bu teknolojilerin yaygınlaştırılması zorluk teşkil 

etmektedir. Bu durumda gerek kamusal destek ve teşvik politika 

yapıcılarına gerekse üretici örgütlerine önemli rol düşmektedir. Bir 

diğer sorun ise, bu teknolojilerin kullanım düzeylerine yönelik verilerin 

sınırlı olması ve bu teknolojiler üzerinde yapılan çalışmaların yeter 

düzeyde olmayışıdır. Bu bağlamda tarımda teknoloji kullanımının 

ekonomik ve çevresel boyutları üzerine yapılacak çalışmaların 

arttırılması bu teknolojilerin tanınırlığına ve uygulanabilirliğine yönelik 

bilgilerin üretilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Dahası, bu 

teknolojilerin kullanıcısı olan tarımsal arz zinciri üzerindeki paydaşlara 

bu teknolojiler hakkında yapılacak yayım çalışmalarının teknoloji 

kullanımının arttırılmasında önemli katkılar sağlayabilir. 
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1. GİRİŞ 

Gıda güvenliği, iklim değişikliği, arazi bozulması, biyolojik çeşitliliğin 

korunması, su kaynaklarının yönetimi ve ekosistem sağlığı gibi 

konularda, doğru kararların alınabilmesi için detaylı toprak verisine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, detaylı toprak verilerinin yer aldığı 

sayısal toprak haritalarının hazırlanması ve geliştirilmesi son derece 

önemlidir. Bu çalışmanın amacı, sayısal toprak haritalarının önemini ve 

bu alanda kayıt edilen son gelişmeleri ortaya koymaktır. Çalışmada, 

öncelikle sayısal toprak haritalamanın tarihsel gelişimi özetlenmiş ve 

sayısal toprak haritalama ana paradigmaları açıklanmıştır. Daha sonra, 

eski toprak verileri, çevresel değişkenler, toprak örneklemesi, öngörücü 

modeller ve sayısal toprak haritalama uygulamalarındaki gelişmeler ele 

alınmıştır. Son olarak; sayısal toprak haritalamadaki ana akımlar ve 

gelecekteki beklentiler yapılan çalışmalar esas alınarak özetlenmiştir. 

Sayısal toprak haritalama, toprak verilerine olan talepleri karşılamak 

amacı ile zaman içerisinde gelişmesine rağmen, toprakların yüksek 

oranda değişkenlik göstermesi ve insan etkisinin sayısal toprak 

haritalarının oluşturulmasındaki önemli zorluklar olarak öne 

çıkmaktadır. 

1.1. Sayısal Toprak Haritalamanın Tanımı 

Küresel iklim değişimi, arazi bozulması, biyolojik çeşitlilik kaybı, su 

kaynaklarına olan talebin artması ve ekosistem hizmetlerinin 

sunumunun sürdürülebilirliği konuları artan nüfusun gıda güvenliğini 

tehdit etmektedir. Çevre koruma, iklim değişikliği, biyokütle üretimi 
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gibi bölgesel ve küresel sorunlar, toprak fonksiyonları ile yakından 

ilişkilidir (McBratney ve ark., 2014). Belirtilen sorunların çözümünde, 

toprak özelliklerinin mekânsal dağılımlarının yer aldığı güncellenebilir 

toprak bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Geleneksel toprak haritalama teknikleriyle üretilen mevcut toprak 

haritaları, genellikle küçük ölçekli olup ayrıntılı değildir (Arrouays ve 

ark., 2014). Bu haritalar toprak koşullarının mevcut durumunu da 

yeterince ayrıntılı yansıtamamaktadır. Geleneksel toprak etütlerinin 

çok zahmetli, zaman alıcı ve pahalı olması (Grunwald ve ark., 2011), 

sayısal toprak haritalamanın gelişmesinin ortaya çıkmasını ve zaman 

içerisinde gelişmesini sağlamıştır. 

Geleneksel toprak haritalarına kıyasla, tekrarlanabilirler ve kolayca 

güncellenebilir olan ve toprak özelliklerinin nicel tahminini mümkün 

kılan sayısal toprak haritaların (STH) üretilmesi, daha düşük maliyetli 

ve daha hızlıdır. Pedojenik faktörlerinin toprak özellikleri üzerine 

etkilerinin belirlenmesi ve ölçülmesine izin verebilen sayısal toprak 

haritaları, bilgi işlem gücünün gelişimi, makine öğrenimi ve ortak 

değişkenlerin ve çevresel verilerin daha fazla kullanılabilirliği gibi 

tahmin tekniklerinin gelişmesi STH’larının güvenirliliğini arttırmıştır 

(Arrouays ve ark., 2020). 

İstatistiksel modelleme ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) teknolojisinin 

gelişimi, toprak haritalama tekniklerinde iyileştirme için büyük bir 

potansiyel yaratmıştır. Böylece, tahmine dayalı toprak haritalama 

olarak da adlandırılan STH ortaya çıkmıştır (Scull ve ark., 2003). 
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Sayısal toprak haritalama, toprak çeşitlerinin ve özelliklerinin mekânsal 

ve zamansal değişimlerini, nicel ölçümler ve ilgili çevresel 

değişkenlerden gelen bilgilerin mekansal ve zamansal sayısal 

modellerde işlenmesi şeklinde tanımlanabilir (Lagacherie ve 

McBratney, 2006). 

Toprak etüdünün başlangıcından bu yana gelişen ve toprak 

özelliklerinin dağılımını tahmin etmeyi amaçlayan STH (McBratney ve 

ark., 2003), son yıllarda dünyanın birçok yerindeki araştırmacıların 

daha da dikkatini çekmeye başlamıştır. Sayısal toprak haritalama, 

sürekli gelişen işlevsel bir araç olarak başta toprak bilimcileri olmak 

üzere, birçok farklı disiplinden araştırmacı tarafından yaygın bir şekilde 

kullanılmaya başlamıştır. Bu kapsamda, çalışmanın amaçları, 

STH’daki başlıca ilerlemeleri özetlemek ve en yaygın uygulama 

alanları ile ilgili bilgileri, güncel literatür eşliğinde tartışmaktır. 

Çalışmada, STH ile ilgili önemli olaylar, paradigmalarının gelişimi ve 

son gelişmeler çeşitli yönleriyle özetlenmiş ve tartışılmıştır. 

Sayısal toprak haritalama, son 30 yılda çok hızlı bir şekilde gerçekleşen 

bilgi sistemlerindeki yenilikleri temel almaktadır. Bu sistemlerde veri 

girişleri standartlaşmış ve oluşturulan veri tabanları birbirleriyle ilişkili 

hale getirilmiştir. Son zamanlarda, daha hızlı ve güçlü bilgisayarların 

üretimi ile uzaktan algılama, CBS ve sayısal yükseklik modelleri 

kullanılarak terabayt boyutunda veri işlenmesi mümkün hale 

getirmiştir. Bu durum, dünya genelinde sayısal haritalamanın 

tekniklerinin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır (McBratney ve 

ark., 2003).  
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1.2. Sayısal Toprak Haritalamanın Gelişimi 

Sayısal toprak haritalama mekânsal ve zamansal olarak toprak 

özellikleri değişimini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Doksanlı 

yıllarda, toprak özellikleri ve toprak oluşum faktörleri (çevresel 

değişkenler) arasındaki ilişkilerin analizine dayanılarak toprak etüdü ve 

haritalama için nicel teknikler geliştirilmiştir. Bu gelişim, STH’nın 

başlangıcı olarak görülebilir. Sayısal toprak haritalamada, doğrusal 

regresyon, genelleştirilmiş doğrusal modeller, sınıflandırma ve 

regresyon ağaçları, sinir ağları, bulanık sistemler ve jeoistatistik gibi bir 

dizi teknik kullanılmıştır (McBratney ve ark., 2003). Yayınlanan ilk 

çalışmalardan birinde, toprak özelliklerini (organik madde, pH, toprak 

tekstürü) ve arazi niteliklerini (eğim, bakı ve topografik ıslaklık 

indeksi) modellemek için doğrusal regresyon modelini kullanılmıştır 

(Moore ve ark., 1993). Aynı yıl içerisinde yayınlanan bir başka 

çalışmada da McKenzie ve Austin (1993), toprak özellikleri (kil içeriği, 

katyon değişim kapasitesi, pH) ve topoğrafyanın bileşenleri (eğim, 

rölyef ve bakı) arasındaki ilişkileri modellemek için doğrusal 

regresyonu modelini kullanmıştır. Araştırmacılar, kullanılan modelin 

toprak özelliklerinin çalışılan arazilerdeki varyasyonunun büyük bir 

kısmını başarılı bir şekilde açıklayabildiğini bildirmişlerdir. 

Sayısal toprak haritalamanın gelişiminde dört kilometre taşı 

bulunmaktadır. İlk zamanlarda, toprak oluşum faktörleri Jenny (1941) 

tarafından bildirilen denklem esas alınarak ifade edilmiştir. Ancak, o 

yıllarda yeterli modelleme ve tahmin teknolojisi mevcut olmadığı için 

STH kullanılamamıştır (Alijani ve Sarmadin, 2013). Zamanla 
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bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle, toprak oluşum faktörlerinin 

STH’da kullanımı giderek yaygın hale gelmiştir. McBratney, 2003 

yılında Jenny denklemini modifiye etmiş ve SCORPAN olarak da 

bilinen yeni toprak oluşum faktörleri denklemini geliştirmiştir 

(Mendonça-Santos ve ark., 2010). İkinci dönüm noktası, 2004 yılında 

Montpellier, Fransa’da STH üzerine yapılan uluslararası çalıştayıdır. 

Montpellier’de toprak etüdü, toprak bilgisi sistemleri, CBS, pedometrik 

teknikler, veri madenciliği teknikleri ve uzaktan algılama işlemleri gibi 

STH’da kullanılabilecek çok çeşitli teknikler ve araçların ortak olarak 

kullanılması fikri gelişmiştir. Üçüncü dönüm noktası, 2005 yılında 

Uluslararası Toprak Bilimi Birliği (IUSS) bünyesinde STH çalışma 

grubunun kurulmasıdır. Bu çalışma grubu, düzenli olarak iki yılda bir 

küresel ölçekte çalıştaylar düzenlemekte ve gelişmeler tartışılmaktadır 

(Çizelge 1). Dördüncü dönüm noktası, 2009 yılında toprak haritalama 

ve toprak özelliklerini hassas çözünürlükte tahmin etmek için en son ve 

gelişen teknolojileri kullanarak dünyanın yeni bir dijital toprak 

haritasını yapmayı amaçlamayan GlobalSoilMap.net projesinin 

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde resmi olarak başlatılmasıdır. 

Sayısal toprak haritalamada önde gelen isimleri bir araya toplayan 

GlobalSoilMap.net Konsorsiyumu (GSC, 2015), dünyadaki buzsuz 

toprak yüzeylerinin çoğunu, önümüzdeki on yılda bir 90X90 m grid 

çözünürlükle, en yeni teknolojileri kullanarak tahmin etmeyi ve 

haritalandırmayı amaçlamaktadır (Sanchez ve ark., 2009). Oluşturulan 

yeni küresel toprak haritası, gıda üretimi ve açlığın ortadan kaldırılması, 
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iklim değişikliği ve çevresel bozulma gibi bir dizi küresel konuda daha 

iyi kararların alınmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 

Çizelge 1. Uluslararası Toprak Bilimleri Birliği (IUSS) Çalışma Grubu 
tarafından düzenlenen dijital toprak haritalama çalıştayları 

Yıl Yer Çalışma Konusu 

2004 
Montpellier, 

Fransa 
 

Sayısal Toprak Haritalama: Giriş niteliğinde bakış 
açısı 

2006 
Rio de Janeiro, 

Brezilya 
 

Toprak verisi kısıtlı olan bölgeler ve ülkeler için 
sayısal toprak haritalama 

2008 Logan, ABD 
Sayısal toprak haritalama: Araştırma, üretim ve 

çevre uygulamaları 
 

2012 
Sydney, 

Avusturalya 
Sayısal toprak değerlendirme ve ötesi 

 

2014 Nanjing, Çin 
Paradigmalar, ölçekler ve sınırlar arasında sayısal 

toprak haritalama 
 

2016 
Aarhus, 

Danimarka 
Herkes için sayısal toprak haritalama 

 

1.3. Sayısal Toprak Haritalamanın Bileşenleri 
 

Son on yılda STH alanında yapılan çalışmalar, girdi (toprak verileri ve 

değişkenler) ve tahmin modellerine ilişkin öngörüyü iyileştirmeye 

çalışmıştır. Sayısal toprak haritalamanın ana bileşenleri; eski toprak 

verileri, çevresel değişkenler, toprak örneklemesi, öngörücü modeller 

ve ilgili uygulamalar olarak sıralanmaktadır (Şekil 1). 
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Şekil 1. Sayısal Toprak Haritalamanın Bileşenleri ve Güncel Yapısı (Panagos ve ark., 
2011) 

1.4. Eski Toprak Verileri 
 

Temel olarak poligon tabanlı toprak haritalarından oluşan eski toprak 

haritaları, toprak özelliklerinin bir süreklilik içinde mekânsal olarak 

yansımasıdır (Pasztor ve ark., 2016). Eski toprak verilerini sayısal 

haritalamada kullanmanın birçok yolu vardır. İlk olarak, çalışma 

yapılacak alandaki toprak özelliklerindeki farklılıkları karakterize 

etmek için doğrudan toprak değişkenleri olarak kullanılabilirler. 

Örneğin, Liu ve ark. (2006), eski tip toprak haritasında kategorize 

edilmiş bilgileri kriging yöntemini kullanarak, toprak özellikleri ile 

toprak türü ilişkisini residual varyasyon bileşenlerini hesaba katarak 

haritalamıştır. Adhikari ve ark. (2014), Danimarka'da toprak organik 

karbon içeriğini ve karbon stoklarını haritalamak için çevresel 

değişkenlerden biri olarak 1:50.000 ölçekli kategorik toprak haritasını 
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kullanmıştır. Sun ve ark. (2012), yeni veri kümesini eski verilerle 

karşılaştırarak, Çin'in Jiangsu kentinde son 30 yıldaki toprak organik 

madde değişimini incelemiştir. 

Eski toprak haritaları toprakla çevre ilişkisini büyük ölçüde 

yansıtmaktadır. Bu nedenle, çevresel değişkenler ve veri analizi 

teknikleriyle beraber yüksek kaliteli verilerin kullanılmasıyla STH için 

yeni prensipler ortaya çıkabilir. Yang ve ark. (2011), ana materyallere 

ve arazi değişkenlerine dayalı çevresel kümeler oluşturmak için bulanık 

kümelenme tekniğini kullanmış ve çevresel kümeleri haritalanan toprak 

türleriyle ilişkilendirerek toprak-çevre ilişkilerinin kurallarını çıkarmış 

ve daha sonra toprak tahmin modeline kuralları girmiştir. Smith ve ark. 

(2010), toprak serileri ile çevresel değişkenler arasındaki ilişkilerin 

kurallarını çıkarmış ve daha sonra toprak seri haritaları oluşturmak için 

kuralları kullanmıştır. 

Geleneksel toprak etütlerinden elde edilen eski toprak profili (nokta) 

verileri değerlidir, çünkü toplanmaları çok zaman alıcıdır ve ölçme 

prosedürleri maliyetlidir. Pek çok ülke ve bölgede, STH için mevcut 

olan tek toprak veri kaynağıdır. Bu amaçla tasarlanmış olmamalarına 

rağmen, STH için doğrulama veri setleri olarak kullanılabilirler (Geng 

ve ark., 2010). Baxter ve Crawford (2008), toprak pH'sını haritalamak 

için iki eski toprak veri tabanının toprak örneklerini kullanmıştır. 

Benzer bir çalışmada, Hong ve ark. (2010), Güney Kore'deki toprak 

karbon stoğunu haritalamak için 1970'lerde toplanan Kore toprak profili 

veri tabanını kullanmışlardır. Odgers ve ark. (2015), 1990-1994'te 

örneklenen toprak profili veri setini, Avustralya'nın Queensland 
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merkezindeki bir çalışma alanında toprak pH'sını birçok derinlikteki 

örneklerle ilişkilendirmek için kullanmışlardır. 

Ancak, eski dönemlere ait toprak profili verilerinin kullanımında beş 

hususa dikkat etmek gerekmektedir. Birincisi, tarım ile ilgili birçok 

kurum bölgesel ya da küresel ölçekte eski toprak verisine sahip değildir. 

Ayrıca, veri paylaşımı için mekanizma halen geliştirilmemiştir 

(Minasny ve ark., 2008). İkincisi, eskiden açılmış toprak profillerine ait 

verilerin çoğu kesin coğrafi referanslara sahip değildir. Kesin olmayan 

coğrafi koordinatlar STH işleminde büyük hatalara neden olabilir. 

Dahası, hataları değerlendirmek neredeyse imkânsız olabilir 

(Lagacherie, 2008). Üçüncüsü, profilllerin örneklenmesinde genellikle 

istatistiksel bir kriter izlenmemektedir (Arrouays ve ark., 2014). Bu 

durum coğrafi ve nitelik yönünden yetersiz verilerin kullanılmasına 

veya aşırı örneklemeye yol açmaktadır. Bazı bölgelerde yoğun profil 

örneklemesi yapılmış iken çoğu yerde seyrek örnekleme yapılmıştır. Bu 

durum, STH’sında kullanılan istatistiksel ve jeostatistiksel yöntemlerin 

uygulamalarını sınırlamaktadır (Liu ve ark., 2016). Dördüncüsü, eski 

toprak profili veri kümeleri arasında toprak özelliklerinin 

belirlenmesine kullanılan yöntemler ve toprak sınıflandırma 

sistemlerinde tutarsızlıklar olabilir. Son olarak, toprak profillerinden 

gelen eski toprak bilgileri uzun yıllar ve farklı projelerden elde 

edilmiştir. Bu durum, zamana bağlı değişimleri eski verilerden elde 

etmenin (özellikle karbon ve azot gibi değişken toprak özellikleri) ve 

modellemenin teknik bir zorluk olabileceği anlamına gelmektedir. Eski 

harita setlerinde, toprak tiplerinin zamansal değişimleri ve organik 
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karbon, tuzluluk ve makro besin elementleri gibi parametreleri, yeni 

toplanan veri setleriyle bütünleştirmek de oldukça zordur. Sulaeman ve 

ark. (2013), eski toprak verilerini entegre etmek için bir prosedür 

geliştirmiş ve daha sonra Endonezya'da STH için deneme amaçlı toprak 

gözlem veri tabanı oluşturmuştur. Bu adımlar, eski veri tanımlama, veri 

seçimi, veri tabanı geliştirme, görüntüleme ve veri kümesi 

entegrasyonunu içermektedir. Mulder ve ark. (2016), Fransa'da birincil 

toprak özelliklerinin yüksek çözünürlüklü mekânsal dağılımını tahmin 

etmek için eski bir toprak profili veri setini ve nispeten yeni bir toprak 

profili veri setini birleştirmiştir. Vaysse ve Lagacherie (2015), iki tür 

eski toprak verisinin, bir dizi çevresel değişkenle olan ilişkilerine 

dayanarak 29 toprak özelliğinin sayısal haritalamadaki tahmin 

doğruluğunu karşılaştırmış ve profil tabanlı sayısal toprak haritalama 

modellerinin genel olarak daha iyi performans gösterdiğini ortaya 

koymuştur. 

1.5. Çevresel Değişkenler 
 

Çevresel değişkenler; iklim, ana materyal, topografya, bitki örtüsü, 

insan faaliyetleri gibi toprak oluşum faktörlerini karakterize eden 

değişkenlerdir. Sayısal toprak haritalamada iklim ve arazi faktörleri 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Hava sıcaklığı ve yağış gibi iklim 

değişkenleri genellikle meteoroloji istasyonları ölçümlerinin 

enterpolasyonu yoluyla üretilebilmektedir. Uzaktan algılama 

tekniklerinin ilerlemesiyle birlikte, toprak nemi, sıcaklığı ve 

evapotranspirasyon; yağış, sıcaklık, rüzgâr gibi diğer iklim koşulları 
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uydulardan elde edilen veriler ile belirlenebilmektedir (Boettinger ve 

ark., 2008; Petropoulos ve ark., 2015). 

Toprak ana materyalinin STH’daki önemine rağmen, mekânsal olarak 

doğrudan gözlemleme zorluğundan dolayı, tüm toprak oluşturan 

faktörler arasında hala üzerinde en az durulanıdır. Mekânsal olarak 

ayrıntılı ana materyal bilgisinin olmayışı, birçok STH araştırmasının 

yüksek doğrulukla tahmin yapamamasının başlıca nedenidir. 

Araştırmaların çoğunda ana materyal değişkenini yaklaşık olarak 

belirlemek için jeoloji haritası kullanılmıştır (Schuler ve ark., 2010; 

Kumar ve ark., 2012). Bu durum, tahmini toprak haritalarında sıklıkla 

görülen süreksizliğin başlıca nedenidir. Lacoste ve ark. (2011), ana 

materyal faktörünü haritalamak için arazi özellikleri, jeolojik veriler, 

gama ışını spektrometresi görüntüleri ve arazi kullanımı değişkenlerini 

Random forest algoritmasında kullanmışlardır. 

1.6. Toprak Örneklemesi 
 

Sayısal toprak haritalarının güvenilirliği üzerine önemli bir etkiye sahip 

olan toprak örneklemesi ve doğrudan haritalamanın maliyetini de 

etkilemektedir (Hengl ve ark., 2003; Brungard ve Boettinger, 2010). De 

Gruijter ve Brus (2006), mekânsal örnekleme yöntemleriyle ilgili 

sistematik bir tanım vermiş ve bu yöntemleri iki kategori olarak 

sınıflandırmıştır. Örneklemeler genel olarak; basit rastgele örnekleme, 

tabakalı rasgele örnekleme, sistematik rastgele örnekleme vb. gibi 

tasarıma dayalı örnekleme ve jeostatistik örnekleme ve grid 

örneklemesi vb. gibi model tabanlı örnekleme yöntemleridir. En az 
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toprak örnekleriyle en yüksek toprak haritalama performansını elde 

etmek amacıyla toprak örnekleme yöntemlerinin geliştirilmesinde 

önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Toprak haritalamada validasyon amacıyla Brus ve ark. (2011), tekrarlı 

örneklemenin mümkün olması halinde tasarım tabanlı örnekleme 

yöntemlerinin (yani klasik örnekleme) kullanılmasını önermişlerdir. 

Ancak, toprak haritalama modellerini kalibre etmek için oldukça az 

sayıda yöntem mevcuttur. Jeostatistiksel örnekleme en yaygın 

kullanılan yöntem olarak düşünülebilir. Brus ve Heuvelink (2007), 

çevresel değişkenlerin kullanımı için model tabanlı örnekleme ve 

kriging yöntemlerini kullanmışlardır. Bu durumda, tahminle hedef 

değişkenin doğrusal olarak ilişkili olduğu varsayılmaktadır. 

Örnekleme yöntemlerinde en can alıcı konu, uygulamadaki 

zorluklardır. Örnekleme noktaları masa başında planlansa da sahaya 

çıkıldığında uygulanması mümkün olmayabilir. Kidd ve ark. (2015), 

önceden belirlenmiş koordinatlara sahip bir örnekleme deseniyle kısıtlı 

alanlarda uygulama yapmanın genellikle zor ve zaman alıcı olduğunu 

savunmuşlardır. Öngörülemeyen bazı kısıtlamalar (ulaşım vb.), istenen 

yerlerde örneklemeyi önleyebilir. Kısıtlamalar; arazi kullanımından, 

zorlu arazi örtüsünden, topoğrafik koşullardan ya da örnek noktalarının 

yol olmayan mıntıkalara düşmesi gibi birçok faktörden kaynaklanabilir. 

Clifford ve ark. (2014), büyük çalışma sahasında operasyonel 

örnekleme problemleriyle başa çıkmak için esnek bir Latin hiperküp 

örnekleme stratejisi önermiştir. Sayısal toprak haritalama için daha 
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esnek ve verimli toprak örnekleme yöntemlerinin geliştirilmesi 

gerekmektedir. 

1.7. Tahminde Kullanılan Modeller 
 

Sayısal toprak haritalamada; jeostatistiğin yanı sıra makine öğrenme de 

dahil olmak üzere çok çeşitli yöntemler, toprak sınıflandırılması ve 

özelliklerinin haritalanması için kullanılmıştır. Çalışmanın bu 

kısmında, özellikle son yirmi yılda STH’da yaygın olarak kullanılan 

bazı yöntemler kısaca gözden geçirilmiştir. 

Jeostatistik ve makine öğrenmesi gibi farklı tahmin tekniklerinin 

performansını karşılaştırmak için birçok çalışma yapılmıştır 

(Grunwald, 2009; Mishra ve ark., 2010; Vasques ve ark. 2010 ve 

Kunkel ve ark., 2011). Burrough (1993); Heuvelink ve Webster (2001), 

çeşitli kriging metotlarını kullanmış ve jeostatistiksel yaklaşımların 

genellikle regresyon modellerinden daha iyi performans gösterdiği 

sonucuna varmışlardır. Regresyon kriging gibi bazı jeostatistik 

tekniklerle çevresel değişkenler modele dahil edilmiş ve basit 

krigingden daha iyi performans elde edilebilmiştir. 

Özellikle son on yılda, tahmin ve modelleme teknikleri gözden 

geçirildiğinde, AtoP (area to point) kriging yönteminin, bazı eski toprak 

haritalarının birleştirilmesinde kullanılabileceği fikri ortaya çıkmıştır 

(Goovaerts 2011; Kerry ve ark., 2012). Bu yöntem, örnek sayısını 

dikkate almadan bir ünitenin ortalamasını hatasız olarak ele almaktadır. 

Sonrasında Minimum mekansal korelasyon kriging, örneklem 

uzayındaki korelasyonu daha doğru tahmin etmek için tasarlanmış ve 
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cokriging'e etkili bir alternatif olduğu kanıtlanmıştır (Sohrabian ve 

Tercan, 2014). Ancak, doğrulama sonuçları bu yöntemin mekânsal 

korelasyonları azaltırken, kriginge nazaran daha kötü tahminler 

ürettiğini göstermiştir. Son zamanlarda 3 boyutlu uzaysal-zamansal 

toprak haritalama için 3D + T kriging modeli önerilmiştir (Gasch ve 

ark., 2015). Jeostatistik metotları, 3 boyutlu ve farklı zamanlarda 

toplanan toprak verileriyle birleştirildiğinde zamansal korelasyon da 

analiz edilmiştir. 

Coğrafi olarak ağırlıklandırılmış regresyon, konumsal özellikler ile 

alandaki diğer değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadır 

(Fotheringham ve ark., 2002). Bu yöntem, toprak organik karbon 

içeriğini (Zhang ve ark., 2011), organik karbon stoğunu (Mishra ve ark., 

2010; Kumar ve ark., 2012) ve diğer toprak özelliklerini (Scull, 2010) 

haritalamak için yaygın olarak kullanılmıştır. Bu çalışmalar, Coğrafi 

olarak ağırlıklandırılmış regresyonun daha fazla yerel ayrıntı 

yakalayabileceğini ve toprak özelliklerini haritalarken tahmin 

doğruluğunu iyileştirmede hayati bir rol oynayabileceğini göstermiştir 

(Zhang ve ark., 2011). Bununla birlikte, bağımsız değişkenlerin 

seçilmesine ve model geliştirme sürecindeki mekânsal korelasyona 

dikkat edilmelidir (Kumar ve ark., 2012). Modele rastgele bir parametre 

dahil edildiğinde, kriging tekniklerinden daha az doğru tahminlere yol 

açabilmektedir (Song ve ark., 2016a). Bu yöntem aynı zamanda sınırlı 

toprak verisinin olduğu durumda da aynı sonucu vermiştir (Ye ve ark., 

2017). 
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Bununla birlikte; farklı tahmin teknikleri, toprak özelliklerinin 

haritalamasında benzer amaçlarla kullanılabilirler. Regresyon 

katsayıları düşük miktarda farklılık gösterebilir, hatta değişmeyebilir. 

Bu, toprak ile çalışılan saha arasındaki ilişkinin anlaşılmasıyla daha da 

mümkün olmaktadır. Örneğin, ana materyal veya iklim tutarlı bir 

şekilde toprağı küçük bir alanda etkiler. Kullanılan tahmin tekniklerinin 

bazı regresyon katsayıları mekânsal olarak her zaman değişmediğinden, 

coğrafi ağırlıklı regresyon ve gruplanmış toprak tipi bilgisine dayalı 

regresyon gibi alternatif algoritmalar tasarlanmıştır (Mei ve ark., 2004; 

Wei ve Qi, 2012). 

Karar ağacı modelleri ve regresyon ağacı (CART), kısıtlamalara göre 

toprak verilerini modelleyen bir yapıya sahiptir. Bu teknik, toprak tipi, 

toprak horizonlarının kalınlığı (LieB ve ark., 2012) ve toprakta organik 

karbon (Bou ve ark., 2010) haritalama çalışmalarında yaygın olarak 

benimsenmiştir. Bulanık mantık yaklaşımının, toprak haritalarındaki 

verileri bütünsel bir yaklaşımla daha iyi değerlendirdiği bildirilmiştir 

(Qi ve Zhu, 2011). 

Rasgele orman algoritması (Random Forest Algorithm), toplu olarak 

çalışan çok sayıda bireysel karar ağacından oluşmaktadır. Rastgele 

ormandaki her bir karar ağacı bir veri seti sınıfına farklı model uygular 

ve tahmin doğruluğunu belirten bir değer verir. Bu tahmin doğruluğu 

değeri, bir puanlama sistemi gibi düşünüldüğünde, en çok oy alan sınıf 

modelin tahmini olur. Rasgele orman, Sınıflama ve Regresyon Ağacı 

(CART; Classification and Regression Tree) ile aynı model oluşturma 

sürecine sahiptir ve benzer şekilde modellemeye ait avantajları 
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paylaşmaktadır. Yani, CART, farklı veri türleri için esnek ve eksik 

verilere toleranslıdır. Bu nedenle, rasgele orman tekniği CART ile 

karşılaştırıldığında, toprak türü ve organik karbon stoklarının 

haritalanmasında daha az hata ile modelleme sağlayabeceği 

bildirilmektedir (Barthold ve ark., 2013). Bununla birlikte, birçok 

araştırmacı, rasgele orman performansının diğer makine öğrenme 

teknikleriyle karşılaştırıldığında yeterince güçlü olmadığını 

savunmaktadır (Brungard ve ark., 2015; Lorenzetti ve ark., 2015; Were 

ve ark., 2015). Ancak, rastgele orman ve kriging gibi bazı bütünleşik 

yaklaşımlar, güvenilir bir tahmin oluşturmak amacıyla önerilmiştir 

(Guo ve ark., 2015). 

Yapay sinir ağları (YSA), insan öğrenmesini simüle etmeyi amaçlayan 

algoritmalardır. İlk olarak bilgisayar bilimi alanında daha sonra birçok 

araştırma dalında yaygın olarak kullanılmıştır. Literatürde oldukça 

fazla sayıda gelişmiş algoritma bulunabilir. Çok katmanlı algılayıcı 

(MLP), yapay sinir ağına ait en popüler algoritma olabilir 

(Schmidhuber, 2015). Bu sığ öğrenme algoritmalarında, bağımlı 

değişkenlerin bilgisi basitçe hafızaya alınır. Genellikle, bu ağlar giriş, 

saklı ve çıkış olmak üzere üç katmandan oluşur ve bunların her biri 

paralel çalışan nöronlarla bağlanır. Bu algoritmalar, son 20 yılda toprak 

özellikleri ve sınıflarının haritalamasında yaygın olarak 

kullanılmaktadır (McBratney ve ark., 2000; Lamorski ve ark., 2008; 

Brungard ve ark., 2015). 

Son yıllarda, yapay sinir ağlarında yapılan önemli bir iyileştirme de 

girdilerden daha üst düzeyde çıkarımlar yapabilen derin öğrenmedir 
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(Deep Learning). Hinton ve ark. (2006), derin öğrenmede öncü 

çalışmayı yapmış ve kapsamlı bir incelemeyi Schmidhuber (2015) 

yürütmüştür. Derin öğrenmende, öğrenme aşamaları denetlenmektedir 

ve son zamanlarda toprak haritalama çalışmalarında bu yeni teknik 

giderek benimsenmiştir. Derin öğrenmenin dahil edilmesiyle, toprak 

nem içeriğinin mekânsal ve zamansal dağılımını simüle etmek için 

makroskopik hücresel otomatlar tekniği geliştirilmiştir (Song ve ark., 

2016b). Derin öğrenme, yüksek boyutlu spektrum verilerini 

zorlanmadan analiz edip yapılandırarak, çeşitli toprak özelliklerini 

tahmin edebilir (Veres ve ark., 2015). Dezavantajlarından biri, komşu 

nöronların sadece tek bir görevle başa çıkabilmesidir. Bu yönüyle 

optimizasyona ihtiyaç duymaktadır. Çevresel değişkenlere toprak veri 

kümesi ilave edildiğinde oluşan büyük veri kullanılarak yapılan 

modelleme sonucu oluşturulabilecek toprak haritaları üzerinde 

kapsamlı bir araştırma yapılması gerekmektedir. 

Üç boyutlu (3B) sayısal toprak haritalamasındaki ilk çalışmaları 

genellikle yüzey toprağı özelliklerinin iki boyutlu (2B) 

haritalandırmasından yola çıkılarak yapılmıştır (Şekil 2). Ancak, toprak 

özelliklerinin tümünü içeren haritalar 3B olmalıdır, çünkü doğadaki 

toprak yapısı 3 boyutludur. Son yıllarda bazı 3B toprak haritalama 

çalışmaları yapılmıştır. Malone ve ark. (2009), sekiz farklı derinlik 

kademesinde, toprak organik karbon içeriği değişimini tahmin etmek 

için şerit interpolasyonu ve regresyon krigging kullanmıştır. Liu ve ark. 

(2013), subtropikal çalışma sahalarında toprak organik madde 

içeriğinin 3 boyutlu dağılımını haritalamak için radyal temel işlevli, 
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sinir ağlarını ve eğri fonksiyonlarını birleştiren bir yöntem geliştirmiştir 

(Şekil 3). 

Çin’deki Yangtze Deltası’nın toprak tuzluluğu ve elektriksel 

iletkenliklerinin 3 boyutlu değişimini haritalamak için Li ve ark. 

(2016), jeostatistik modellerin kullanımını önermişlerdir. Brus ve ark. 

(2016), Çin'in Qilian Dağlık bölgesinde toprak organik karbonunun 3B 

dağılımını haritalamak için coğrafi istatistik modelleri kullanmıştır. 

Hengl ve ark. (2014), 1 km çözünürlükte küresel toprak haritalarını için 

bu tür teknikleri önermiştir. Ancak, bu teknikler genellikle derinlik 

artışlarında fazladan veriye ihtiyaç duymaktadırlar. 

  

Şekil 2. Çin'in Heihe Havzası'nda Üç Boyutlu (3B) Toprak Organik Karbon 
Konsantrasyon Dağılımı (Yang ve ark., 2016) 



     Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar  | 73 

 

 

 Şekil 3. Çin'in Güneyindeki Anhui Eyaletinde Toprak Organik Madde 
Konsantrasyonunun Küçük Bir Tepelik Arazide Üç Boyutlu (3B) Dağılımı (Liu ve 
ark., 2013). 

 

1.8. Sayısal Toprak Haritalama Uygulamaları 
 

Sayısal toprak haritalama başlangıçta, toprak özellikleri ve çevresel 

değişkenler arasındaki ilişkileri belirleyen toprak-arazi modellemesine 

odaklanmıştır (Scull ve ark., 2003). Toprak haritalamadaki odak nokta, 

toprak özelliklerinin değişkenliği ve tahminde kullanılan modelleme 

algoritmalarının çeşitli alanlardaki uygulamalarına giderek kaymıştır. 

Toprak haritalarından doğrudan yararlananlar gün geçtikçe çeşitlenmiş; 

tarım ve ekosistem yöneticilerinin yanı sıra arazi kullanımı ile ilgili 

diğer meslek gruplarının da ilgisini çekmiştir (Bouma, 1989). Toprak 

haritalarının kullanıldığı bazı uygulamalar temelde; biyokütle üretimi, 

havza yönetimi, kaliteli su üretimi, biyolojik çeşitliliği koruma, doğal 

kaynak yönetimi, toprakta karbon stoğu ve döngüsü, insanlara 
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doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağlayan jeolojik ve arkeolojik 

mirasın korunmasını kapsamaktadır (Toth ve ark., 2013). 

Tuzluluk miktarı (Li ve ark., 2015), elektriksel iletkenlik (Gasch ve 

ark., 2015), toprakta bulunan ağır metaller (Günal ve ark., 2012), 

horizon kalınlığı (Chaplot ve ark., 2010) ve su tutma kapasitesi 

(Piedallu ve ark., 2010) gibi toprak özelliklerinin haritalama çalışmaları 

yapılmıştır. Ancak, toprak haritaları tarımsal yönetim modellerine 

doğrudan hizmet edememiştir (Salahat ve ark., 2012). Son 

zamanlardaki araştırmalar, toprak kalitesi (Moncada ve ark., 2014; 

Budak ve ark., 2018), toprak ana materyali (Heung ve ark., 2014), 

toprak biyolojik endeksleri (Shahbazi ve ark., 2013) gibi konularda 

yapılmaktadır. 

Güncellenmiş, farklı ölçeklerde ve ilgililere hizmet edecek toprak 

haritaları; günümüzde artık hayati önem taşımaktadır. GlobalSoilMap 

ve SoLIM gibi uygulamalar, dünyaya yeni STH’sı sağlamayı ve bir dizi 

teknik özellik geliştirmeyi amaçlamaktadır (Arrouays ve ark., 2014). 

Küresel ölçekte yapılmış STH’ları; yorumlama ve işlevsellik 

seçenekleriyle desteklenirse, gıda üretimi ve açlığın ortadan 

kaldırılması, iklim değişikliği ve çevresel bozulma gibi bir dizi küresel 

konuda daha yardımcı olabilir. FAO tarafından koordine edilen ve bazı 

üniversitelerin destekleriyle geliştirilen Dünya Toprak Veri tabanı, 

CBS ile çerçevelenmiş bir küresel toprak veri tabanıdır ve dünya toprak 

kaynakları hakkında güncel bilgiler içerir (Hengl ve ark., 2014). 
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2. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Son on yılda sayısal toprak haritalamasındaki gelişmelerde birçok farklı 

eğilim mevcuttur. Deneysel amaçla yapılan ilk çalışmalar genellikle 

küçük alanlarda gerçekleştirilmiştir. Son zamanlarda yapılan 

çalışmalarda, sayısal toprak haritalamasında kullanılan tekniklerin 

artmasının etkileri bariz şekilde görülmektedir. Bu bağlamda, çeşitli 

sayısal toprak haritalama yöntemlerinin uygulanabilirliğini incelemek 

ve ilgililerin mekânsal bilgi taleplerini karşılamak için büyük alanlarda 

yapılan çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, sayısal toprak haritalama 

modelleri de basitten karmaşığa doğru değişim göstermektedir. Sadece, 

standart toprak özelliklerini ve az sayıda çevresel faktör ihtiva eden 

toprak haritalarında; toprak-çevre ilişkisi doğrusaldır. Yani, doğrusal 

bir regresyon kullanarak bile, değişkenler (örneğin, arazi özellikleri) ve 

bir toprak değişkeni arasındaki ilişki açıklanabilmektedir. Bununla 

birlikte, üç veya daha fazla faktörle toprak-çevre ilişkisini açıklamada 

coğrafi ağırlıklı regresyon veya karar ağaçları modelleri gibi gelişmiş 

algoritmalarla çalışmalar mümkündür. Dolayısıyla, toprak-çevre 

ilişkilerinin doğrusal ve durağan olmadığı ortaya konulmuştur. Sayısal 

toprak haritalama çalışmalarındaki bir diğer eğilim, toprak özellikleri 

hakkında eksiksiz bilgi sağlamak için haritalama yaklaşımları, 2 

boyutludan 3 boyutluya doğru değişim göstermiştir. 

Toprak bilimindeki gelişmeler; ekosistemlerin korunması, iklim 

değişikliğinin etkininin azaltılması ve tarımsal üretimin 

sürdürülebilirliği gibi konular yeni ilgi alanlarını beraberinde 

getirmektedir. Toprak oluşumunun ve özelliklerinin hassas 
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çözünürlükte ve yüksek doğrulukta modellenmesi için daha gelişmiş 

teknolojilerin tasarlanmasına ihtiyaç vardır. Bununla birlikte, toprak-

çevre arasındaki dinamikleri en iyi şekilde ortaya koyacak ve tahmin 

doğruluğu yüksek modelleri belirlemek de kolay olmayacaktır. 

Önümüzdeki yıllarda sayısal toprak haritalamanın çerçevesi, toprak 

oluşum faktörlerini tahmin etmek için daha karmaşık değişkenleri 

içeren modeller etrafında şekillenecektir. Sanchez ve ark. (2009), 

sayısal toprak haritalamanın geleceği hakkındaki tahminleri; sadece 

mekânsal bilginin sayısal toprak haritalamanın konusu olmayacağı, 

somut verilere dayalı toprak amenajmanı önerileri, toprak fonksiyon 

analizini, eski toprak verilerini ve sosyal değişkenleri de içeren bir bilim 

dalı olacağı yönündedir. Sonuç olarak, geçmişten geleceğe kavramsal 

toprak haritalama modelleri, dünya yüzeyindeki süreçleri tam olarak 

anlayarak genişlemektedir. 

Poligon tabanlı klasik toprak haritaları, toprak bilgisinin ifadesi ve 

günümüz ihtiyaçları karşılanmasında yetersiz kalmaya başlamıştır. 

Toprak rengini, tekstürünü, sıcaklığını ve nemini sergilemek için toprak 

modellemede sanal gerçeklik ve yapay zekâ teknikleri daha da 

geliştirilmelidir. Sayısal toprak haritalama alanında yapılması 

gerekenlerden biri ise toprak fonksiyonlarını doğrudan yansıtabilecek 

küresel toprak haritalarının üretilmesidir. Ayrıca, bölgesel ve ulusal 

toprak haritaları küresel sorunların çözümü için birbirlerine uyumlu 

hale getirilmelidir. 
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GİRİŞ 

Günümüzde 7,8 milyar olan dünya nüfusunun, 2050'ye kadar 9 milyarın 

üzerine çıkması, 21. yüzyılın sonunda ise yaklaşık 11 milyar ile zirve 

yapması beklenmektedir (Bonaccorsi ve ark., 2020). FAO (2020) 

verilerine bakıldığında, 7,8 milyarlık nüfus içindeki her 9 kişiden 

birinin açlıkla karşı karşıya durumda olduğu görülmektedir. Bu 

istatistiğin yorumlanmasında ekonomik sebeplerden bahsedilebileceği 

gibi, gıda ihtiyacının karşılanmasında da sorunlar yaşandığını söylemek 

mümkündür. Var olan sorunlara ek olarak; beklenen nüfus artışının, 

mevcut talebi arttırmasıyla gıda temini sürecindeki sıkıntıların daha da 

büyüyeceği öngörülmektedir (Smith ve Archer, 2020). Artan nüfusla 

beraber su kaynaklarının kullanımının artması ve iklim değişikliğinin 

etkisiyle yağış rejimlerinin bozulması durumları birleştiğinde, 

hidrolojinin tamamıyla etkilenmesi ve yer altı suyu kullanım oranının 

büyük ölçüde artması beklenmektedir (Bates ve ark., 2008; Arnell ve 

Gosling, 2013; Taylor ve ark., 2013).   

Su yenilenebilir bir kaynaktır ancak bulunabilirliği değişken ve 

sınırlıdır (Pimentel ve ark., 1997). İnsanoğlu yaşamını devam 

ettirebilmek için suya ihtiyaç duyar ve bu ihtiyacın uzun yıllar boyunca 

karşılanması için su kaynaklarının etkili kullanımı hayati önem 

taşımaktadır. Dünyadaki mevcut su tüketiminin yaklaşık %70' i tarım 

sektörüne aittir (UN, 2003). Bu bilgiler ışığında, tarım sektöründe 

verimi ve suyun etkili kullanımının arttırılması üzerine geliştirilecek 

stratejilerin küresel anlamda sonuçlara sahip olması kaçınılmazdır. Su 

kaynaklarının ve özellikle yeraltı suyu kaynaklarının daha 
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sürdürülebilir bir yönetimini sağlamak için, su kullanımı politikalarının 

oluşturulması veya iyileştirilmesi gerekmektedir (Calzadilla ve ark., 

2010). Mevcut su yönetimi uygulamaları, nüfus artışı ve iklim 

değişikliğinin su kaynaklarına olan tehdidi ile başa çıkacak kadar güçlü 

olmayabilir. Ayrıca nüfusun hızla artmasıyla birlikte tarım sektörünün 

mevcut üretim hacminin arttırılması da bir zorunluluk haline gelecektir, 

zira 2050 yılı için beklenen nüfus artışının sonucunda ortaya çıkacak 

gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için, tarımsal üretimin %70 oranında 

arttırılması gerekmektedir (Tzounis ve ark., 2017; Page ve ark., 2020). 

Gıda talebinin karşılanmasında yaşanan sorunlara ve su kaynaklarının 

tükenmesi tehdidine karşı; sürdürülebilir ve modern tekniklerle tarım 

uygulamalarının yaygınlaştırılması, kaynakların boşa harcanmasının 

önlenmesi ve iklim değişikliğine adaptasyon çalışmalarının artırılması 

gibi bir kombinasyonun uygulanmasıyla, insanoğlunu bekleyen 

sorunlara çözümler yaratılabileceği ön görülmektedir (Keating ve ark., 

2014; Gerten ve ark., 2020).  

Bahsedilen modern tarım uygulamaları ve kaynakların verimli 

kullanımı ile ilgili politikaların bir arada karşılanmasını sağlayan 

nesnelerin interneti (IoT) uygulamaları; sulama suyu miktarından 

tasarruf sağlamakta ve hastalık, zararlı gibi etkileri en aza indiren 

işleyişiyle yüksek verim elde edilen bir örnek olarak dünyada her geçen 

gün popülaritesini arttırmaktadır. 

Bu çalışma; insanlığı tehdit eden küresel gıda krizi, iklim değişikliği ve 

su kaynaklarının azalması olaylarının mevcut durumu ve IoT 

uygulamalarının bunlara karşı alınabilecek bir önlem olabileceği ile 
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ilgili bilgileri içeren bir giriş bölümü ile başlamaktadır. Ardından 

“Nesnelerin İnterneti” kavramının tanımı ve kullanım alanları hakkında 

genel bilgilere değinilmekte, sistemin yapısı ve tarımsal faaliyetlerde 

kullanımı ile ilgili gerçekleştirilmiş çalışmalardan bahsedilmektedir. 

Çalışma, tarım sektöründe nesnelerin interneti teknolojisi hakkında 

genel bir değerlendirme, uygulamada karşılaşılan zorluklar ve geleceği 

hakkında bir çıkarım ile sona ermektedir. 

1. Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Tarımda Kullanım Şekilleri 

Nesnelerin İnterneti (Internet of Things), 1999 yılında İngiliz teknoloji 

öncüsü mühendis Kevin Ashton tarafından kullanılmış bir tabirdir. Bu 

terim; fiziksel nesnelerin veya bilgi işlem organlarının ağ yetenekleri 

(internet) aracılığıyla birbirleriyle bağlantı kurarak, geliştirilmiş 

sensörler, gündelik araçlar veya ekipmanlar gibi somut kavramlardan 

oluşan ve ortak amaçlarla çalışan bir ekip olarak işleyişine olanak sunan 

sistem anlamını taşımaktadır. Nesnelerin İnterneti (IoT) tanımının 

altında RPID (radyo frekansı ile tanımlama), bilgisayarlar, sensörler ve 

akıllı telefonlar gibi teknolojiler yatmaktadır. IoT aracılığıyla, günlük 

nesneler (arabalar, buzdolapları, ampuller vb. ile daha gelişmiş, tablet 

ve bilgisayar gibi) etkileşime geçebilecek ve belirlenen terminallerle 

iletişim kurabilecek hale gelmesi amaçlanmıştır. Bahsedilen “nesneler” 

daha yüksek teknolojinin ürünleri olmak zorunda değildir. Dünyada var 

olan yaklaşık 50.000 milyar nesneden herhangi biri IoT'a dahil 

edilebilir (Weber ve Weber, 2010). Kavramdaki temel fikir, dünyadaki 

hemen hemen her fiziksel şeyin internete bağlanarak oluşturulan bir 

iletişim hattı ile insan yararına kullanılabileceğidir.  
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Nesnelerin interneti sistemlerinin kullanıldığı büyük ölçekli 

uygulamalar, insanoğlunun süregelen alışkanlıklarını birçok açıdan 

pozitif yönde değiştirmeyi vaat etmektedir. Uygulamaların 

yaygınlaşması aşamasında en büyük rolü oynayan; internet erişimine 

sahip, ev ve otomasyon bileşenleri ile enerji yönetimi cihazları gibi 

nesnelerle gerçekleştirilen “akıllı ev” sistemleri, daha fazla güvenlik ve 

enerji verimliliği sunan yapısıyla IoT uygulamalarının kılavuzu 

görevini gerçekleştirmiştir. Bu uygulamanın hayata geçirilmesi ile 

dünyanın dört bir yanındaki teknoloji firmaları kendilerine yeni 

misyonlar belirleyip bu teknolojiyi farklı alanlarda farklı amaçlarla 

kullanma girişimlerine başlamışlardır. IoT teknolojilerinin gelişmeye 

açık bir altyapısı ve sınırlandırılamaz bir kullanım çeşitliliği 

bulunmaktadır (Wortmann ve Flüchter, 2015). Juniper Research 

Araştırma Merkezi’nin yayınladığı rapora göre, 2015 yılında IoT 

sisteminin bir bileşeni olarak internet ile bağlantısı kurulan nesne sayısı 

13,4 milyar iken bu sayı 2020 yılında 35 milyara ulaşmıştır. 2024 yılına 

gelindiğinde sistemin 85 milyar adet farklı nesneyi internete bağlaması 

beklenmektedir (Juniper Research, 2020).  2020 yılındaki mevcut ve 

2024 yılı tahminlerine göre IoT sistemlerinin 8 farklı bölge üzerinden 

dünyadaki dağılımı Şekil 1’de gösterilmiştir. Günümüzde; teknolojik 

araştırma geliştirme (AR-GE) çalışmaları, sağlık, trafik izleme ve 

denetleme, lojistik, su yönetim politikaları, turizm, enerji yönetimi, 

çalışma standartlarının takibi ve tarım IoT uygulamalarının aktif rol 

aldığı sektörlerin başında gelmektedir (Rose ve ark., 2015). Özellikle 

tarım sektörünün baştan sona tüm sürecinde kendine yer bulabilen IoT 
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uygulamaları, kullanılması ve yaygınlaştırılması durumunda küresel 

anlamda büyük etkiler yaratacak ve bu sistemlere yatırım yapan 

ülkelerin ekonomilerine büyük katkılar sağlayacaktır. 

 

Şekil 1. IoT sistemlerine bağlı nesnelerin 8 temel bölge üzerinden dünyadaki 

dağılımları 

Bu popülerleşmenin sonuçları IoT sistemlerinin tarımda uygulanması 

konularını içeren akademik çalışmaların sayısına da yansımıştır. 2010 

yılından itibaren uluslararası indekste taranan dergilerde yayınlanan ve 

“Tarımda Nesnelerin İnterneti” konularını işleyen akademik 

çalışmaların büyük bir artış eğiliminde olduğu görülmektedir. 

Bahsedilen konu hakkında 2010 yılında 3 adet çalışmaya rastlanırken, 

2015’te bu sayı 47’ye ulaşmış ve ardından büyük bir artış eğilimine 

girip 2020 yılı boyunca toplam 838 adet çalışma yapılmıştır (Şekil 2.). 
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Şekil 2. "Tarımda Nesnelerin İnterneti" konusu ile ilgili yapılan akademik 

çalışmaların 10 yıllık değişim grafiği (Scopus, 2021). 

IoT uygulamalarının tarım sektöründe popülerleşmesinin en temel iki 

sebebi elde edilen verimin artması ve sulama suyu miktarlarından 

tasarruf edilmesi olarak açıklanabilir. Bu sonuçları elde etmek için 

sistemin kullanıldığı en yaygın tarımsal uygulamalar; çiftliğin genel 

durumunun takip edilmesi, sulama suyu kalitesinin izlenmesi, akıllı 

sera uygulamaları, sulama yönetimi, hastalık ve zararlıların takibi, 

gübre yönetimi, meteorolojik istasyonlar ve stok takibidir (Ahmed ve 

ark., 2018). Bu bölümde bu sistemlere ait genel bilgiler paylaşılmıştır. 

• Çiftlik takibi 

Tarım arazilerindeki planlama, birim alandan elde edilebilecek 

maksimum verim değerlerine ulaşmak için en önemli süreçlerden bir 

tanesidir. Büyük tarım arazilerinde bu planlamaları yapmak birçok 

farklı parametrenin (mevcut bitki deseni dağılımı, iş gücü ihtiyacı, 
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gelecek senelerde uygulanacak bitki deseni vb.) bilinmesi ile mümkün 

olmaktadır. IoT sistemleri ile çiftliğin her noktasından belirli aralıklarla 

elde edilen verilerle oluşturulmuş iş akış diyagramları, hem kullanılan 

makinelerin hem de çiftlik çalışanlarının ihtiyaç duyulan alanlara 

yönlendirilmesi ve bu doğrultuda gelecek planlarının yapılmasını 

mümkün kılmaktadır.  

• Toprak kalitesinin takibi 

Toprak kalitesinin değerlendirilmesi ve izlenmesi, iklim değişikliğini 

azaltmak, biyolojik çeşitliliği korumak, ürünün verim ve kalitesini 

arttırmak için zorunlu bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır (Luz 

ve ark., 2019). IoT sistemlerinin içinde bulunan toprak sensörleri ile 

toprağın nem miktarının, organik madde içeriğinin ve sıcaklığının 

belirlenmesi mümkündür. Bu bilgiler ışığında da hem arazilerin farklı 

bölümlerinde bulunan toprak tiplerine en uyumlu bitki deseni 

belirlenebilmekte hem de gübre uygulamalarının hassasiyeti 

artırılabilmektedir. 

• Sulama suyu kalitesinin izlenmesi 

Sulu tarım, kullanılabilir kalitede yeterli su kaynağına bağlıdır (Ayers 

ve Westcot 1985). Dünya üzerinde gerçekleştirilen tarım faaliyetlerinde 

su kalitesi ve takibi genellikle ihmal edilmektedir. İhmal edilen ve 

önemsiz olarak görülen bu değerler aslında çok kritik sonuçlara yol 

açabilme potansiyeline sahiptir. IoT sistemlerinin unsurlarından olan ve 

sulama suyunun kalitesinin sürekli izlenmesi görevini üstlenen 

sensörler; su kaynakları çıkışına veya tarla başı kontrol ünitelerine 
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yerleştirilerek yetiştirilen ürünün maruz kaldığı suyun kalite 

parametrelerini (pH, EC, SAR vb.) sürekli kontrol etmekte, referans 

aralıklarının dışına çıktığı durumlarda ise kullanıcıya uyarı 

vermektedir. Bu şekilde, yetiştirilen ürünün sulama suyu kaynaklı 

ortaya çıkabilecek hastalık ve zararlılardan zarar görme ihtimali en aza 

indirilmektedir. Sulama suyu kalitesinin takip edilmesinin uzun vadede 

yaratacağı bir diğer olumlu etki ise toprak kalitesinin korunmasıdır. 

Sulama suyu kaliteli olduğu sürece toprağın tuzluluk değeri kontrol 

altında tutulabilmekte ve verimli olarak değerlendirilen tarım arazileri 

bu özelliklerini uzun yıllar koruyabilmektedir. 

• Akıllı seralar 

Modern tarım uygulamalarının en önemli teknolojilerinden olan akıllı 

seralar, küresel anlamda tarım alışkanlıklarını değiştiren bir gelişme 

olarak değerlendirilmektedir. İklim değişikliğinin de etkileriyle beraber 

sıcaklıkların artması ve yağış rejimlerinin bozulmasıyla, akıllı seralarda 

yapılan zirai faaliyetlerden elde edilen verim değerleri ile arazi 

koşullarında yapılan yetiştiricilikten elde edilen verimler arasındaki 

fark giderek artmaktadır. IoT sisteminin akıllı seralar ile büyük bir 

uyumluluğu ve etkileşimi bulunmaktadır. Akıllı seralardaki sıcaklık, 

karbondioksit, sulama, gübreleme ve aydınlatma (PAR) 

otomasyonlarının unsurları olan sensörler IoT sistemleri içine 

yerleştirildiğinde ortak bir modem aracılığıyla kullanıcıyla iletişime 

geçip tam kontrollü bir iletişim ağı kurabilme yeteneğine sahip 

olmaktadırlar.  
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• Sulama yönetimi 

Çağın en büyük problemlerinden biri olan su kaynaklarının etkili 

kullanılamamasındaki en büyük sorumluluk tarım sektörüne aittir. 

Büyük tarım arazileri için bitkinin sulama suyu ihtiyacını belirleyip tüm 

ürünlere ihtiyacı kadar uygulama yapmak oldukça detaylı bir planlama 

gerektirmektedir. İklim parametreleri, toprak nem miktarı ve bitki 

deseni göz önünde bulundurularak uygun bir sulama yöntemi ve miktarı 

belirlenmelidir. Bu işlemlerin her biri için ihtiyaç duyulan sensör ve 

ekipmanlar IoT sistemi içine yerleştirilebilmekte ve tüm planlamalar 

için her veri ayrı ayrı işlenerek hayata geçirilmesini mümkün 

kılmaktadır. Bahsedilen parametrelerdeki değişim eş zamanlı olarak 

izlenir ve tüm veriler ana aktarıcı üzerinden kullanıcıya iletilir. Sistem 

her sulama uygulamasında ayrı bir sulama suyu miktarı 

belirleyebilmektedir. Bu sayede hem aşırı sulamalardan kaçınılarak su 

kaynaklarının etkili kullanımı sağlanmakta, hastalık riskleri 

azaltılmakta ve toprak kalitesi korunmakta hem de eksik sulama 

yüzünden verim kayıpları oluşmamaktadır. Kullanılan sensör türleri ve 

bunlara göre alınan kontrol eylemi temelde iklim, toprak nemi, 

fotosentez ve stomal iletkenlik değerlerine bağlıdır. Bu değerler her 

zaman birbirlerini etkilediğinden IoT tabanlı bir sistemle her 

parametrenin beraber değerlendirilmesi en verimli sonuçları elde etmek 

için oldukça büyük önem taşımaktadır (Rawal, 2017). 
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• Hastalık ve zararlı belirleme sistemleri 

Hastalık ve zararlılar her zaman tahıl üretiminin artışını kısıtlayan ve 

tarıma önemli ekonomik kayıplara neden olan kritik faktörler arasında 

olmuştur (Pandi ve ark., 2018). Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 

Örgütü'nün (FAO) istatistiklerine göre, zirai ürünlerdeki verim kaybı 

hastalık ve zararlılar sebebiyle küresel tahıl üretimini yılda %10-16 

oranında azaltmaktadır (FAO, 2019). Büyük çiftliklerdeki zararlıların 

ve hastalıkların oluşumunu tespit etmek için, uzaktan algılama 

teknolojileri (uydular ve insansız hava araçları) kullanılmaktadır. Bu 

sistemlerde tarım arazilerinin termal kameralar veya uydu verileri ile 

toplanmış bilgileri görüntü işleme tekniklerine tabii tutulmakta ve veri 

tabanındaki hastalık veya zararlı görüntüleriyle eşleştirilmektedir. Bu 

sayede hem mevcut hastalıkların tespiti hem de bitkilerin geleceğe dair 

tahminlerini yapmak mümkündür. IoT sistemlerinin bir unsuru haline 

gelebilen bu uygulamalar, ortak bir modem kullanarak bilgileri beraber 

işlemekte ve kullanıcılara bilgi verme yeteneğine sahiplerdir. Yüksek 

irtifa uzaktan algılama teknolojisi olarak adlandırılan uydulara bağlı 

tarımsal algılama teknolojisi, geniş izleme alanı, iyi zamanlama, kısa 

sürede tepki verebilmesi ve önlediği üretim kayıplarına karşılık düşük 

maliyet avantajlarına sahiptir (Li ve ark., 2020). 

• Gübre yönetim sistemi 

Tarım endüstrisinin en önemli ürünlerinden biri gübrelerdir. Tarımsal 

ürünlerin gelişimine katkı sağlayan gübreler aynı zamanda toprağın 

hem pH hem de veriminin düzenlenmesinde önemli rol 
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oynamaktadırlar. Gübre yönetim sisteminin IoT tabanlı bir sisteme 

entegre edilmesi hem toprak takibinden alınan veriler ile hem de sulama 

yönetimi ile iletişimde olacağından bitkinin optimum gelişme ortamı 

hazırlanmış olacaktır. Sistemler internet üzerinden kontrol edilebilecek 

ve su kullanım etkinliğini de arttırmış olacaktır. IoT bileşeni halindeki 

gübre yönetim sistemleri diğer nesnelerden gelecek bilgi akışını anlık 

olarak işleyerek gübrenin ürüne verilme süresini ve içeriğini 

değiştirebilmektedir. Bu sistemlerin gübreleri uzun vadeli kademeli 

olarak verebilme yetisi tarım sektöründeki mevcut zorlukları 

karşılamak için umut verici bir çözüm olarak değerlendirilmektedir 

(Irfan ve ark., 2018). 

• Meteoroloji istasyonları 

Meteoroloji istasyonlarının tarım arazilerine yakınlığı verilerin sağlığı 

açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda büyük 

işletmeler ve hassas tarım uygulamalarının yapıldığı arazilerde bireysel 

meteoroloji istasyonlarının kullanımı önerilmektedir. Bu istasyonlardan 

alınan verilerle birlikte sıcaklık, bağıl nem, rüzgâr hızı ve yağmur gibi 

zirai faaliyetlerde hayati önem taşıyan parametrelere erişilebilmektedir. 

Tarım arazilerine IoT tabanlı meteoroloji istasyonlarının kurulmasıyla 

elde edilen tüm bu parametreler arazideki diğer sensörler ile iletişim 

halinde olacak ve tam otomasyonlu bir çiftlik faaliyetlerini yerine 

getirebilecektir. Örneğin; sulama esnasında yağış başladığında IoT 

unsurları iletişimiyle sulama suyu ihtiyacı tekrar belirlenip yeterli 

uygulamadan sonra sulama kesilecektir. Meteorolojik istasyonlar 

sistemdeki tüm unsurların etkileneceği verilerin girişini sağlayan bir 
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bileşen olduğundan IoT sistemi ile çalışacak bir tarım işletmesi için 

oldukça büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu istasyonlar don gibi kritik 

uyarıları yapma görevi de üstlendiği için sistemin en önemli unsurları 

olarak değerlendirilmektedir. 

• Ekipman ve stok takibi 

Büyük çiftliklerdeki en büyük sorunlardan biri ekipman ve stok 

takibinin yeteri kadar iyi yapılmamasıdır. IoT tabanlı sistemlerle 

donatılmış büyük işletmelerde her ekipmana ayrı bir sensör takılarak 

anlık konumu ve iş planı detayları hakkında kullanıcıya bilgi akışı 

sağlanmaktadır. Bu sistem, bir nesnenin (ekipmanın) olası bir 

durumunu tespit etmek için kablosuz sensör ağları (WATS-SN) 

kavramını kullanmaktadır. Dünyada bu sistemi kullanan işletmelerin 

diğer bir hedefi hırsızlığa karşı bir önlem almaktır (Rajendran ve ark., 

2005). Bu amaçlarla kullanılan sensörlerin fiyatlandırılması şu anda 

yaklaşık bir dolar olsa da; yeniden mühendislik, hacimsel üretimle 

birlikte sensör hareketlerinin fiyatının önümüzdeki birkaç yıl içinde 

birkaç Amerikan sentine düşmesi beklenmektedir (Sellevold ve ark., 

2020). 

2. Nesnelerin İnternetinin Yapısı 
 

IoT'nin yapısını oluşturan katmanlardan bazıları; algılama katmanı, ağ 

katmanı, ara yazılım katmanı, ortak platform katmanı ve uygulama 

katmanıdır. Tarımsal alanda kullanılan IoT yapısına ait örnek çalışma 

Şekil 3’te gösterilmiştir. Bazı incelemelerde görülebileceği gibi IoT, 

büyük gelişmelere rağmen hala gelişmekte ve nihai şeklini almaya 
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çalışmaktadır (Atzori ve ark, 2010; Botta ve ark., 2014; Gubbi ve ark., 

2013; Miorandi ve ark., 2012). Terim olarak "İnternet", ağ oluşturma 

yeteneğinin IoT cihazlarının temel özelliklerinden biri olduğunu 

belirtmektedir. Bugün bildiğimiz haliyle internet, çoğunlukla insan son 

kullanıcıların internetidir ve IoT yapısında insan bulundurmayan bir 

varlıklar internetidir, bu nedenle çok sayıda makineden makineye 

(M2M) iletişim gerçekleşecektir. Bir IoT'nin kritik bir gerekliliği, 

ağdaki nesnelerin birbirine bağlı olmasıdır. IoT sistem mimarisi, 

fiziksel ve sanal dünyalar arasındaki boşluğu dolduran IoT işlemlerini 

garanti etmelidir. IoT mimarisinin tasarımı, ağ oluşturma, iletişim, iş 

modelleri ve süreçleri ve güvenlik gibi birçok faktörü içerir (Ulmer ve 

ark., 2013; Van Looy ve ark., 2014). IoT mimarisini tasarlarken, 

cihazlar ve bunların iş modelleri arasında genişleyebilmesi, 

ölçeklenebilirlik ve birlikte çalışabilirlik dikkate alınmalıdır. 

Nesnelerin coğrafi olarak hareket edebilmesi ve gerçek zamanlı modda 

başkalarıyla etkileşime girmesi gerekmesi nedeniyle, IoT mimarisi, 

cihazların diğer nesnelerle dinamik olarak etkileşime girmesini 

sağlamak ve olayların net iletişimini desteklemek için uyarlanabilir 

olmalıdır. 
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Şekil 3. Tarımda IoT sisteminin örnek yapısı 

• Algılama katmanı  

Bu katman, çeşitli sensörler, terminal cihazları, tarım makineleri, 

kablosuz sensör ağı (WSN), RFID etiketleri ve okuyucular gibi farklı 

türlerde veri sensörlerinden oluşmaktadır. Yaygın sensörler, çevresel 

sensörler, hayvan ve bitki yaşamı bilgi sensörleri ve tarımla ilgili diğer 

sensörlerdir. Bu sensörler aracılığıyla sıcaklık, nem, rüzgâr hızı, bitki 

hastalıkları, böcek zararlıları ve hayvanların yaşamsal belirtileri gibi 

bilgiler elde edilebilmektedir. Bu katmanın temel amacı, benzersiz 

nesneleri tanımlamak ve ilgili sensör veya sensörlerin yardımıyla 

gerçek dünyadan elde edilen yani toplanan verilerle ilgilenmektir. 

Toplanan bilgiler, gömülü cihaz tarafından basitçe işlenir ve daha fazla 

işlem ve analiz için ağ katmanı aracılığıyla daha yüksek bir katmana 
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yüklenir (Shi ve ark., 2019). Bir IoT'nin algılama katmanını belirlerken 

aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır. 

-Maliyet, boyut, kaynak ve enerji tüketimi: Nesneler, RFID etiketleri, 

sensör düğümü gibi algılama cihazlarıyla donatılmış olabilir. Karmaşık 

sistem uygulamalarındaki çok sayıda sensör nedeniyle, akıllı cihazlar, 

gerekli kaynakları ve maliyetleri en aza indirecek şekilde 

tasarlanmalıdır. 

-Dağıtım: Algılayıcı nesneler (RFID etiketleri, sensörler, vb.), 

uygulamaların gereksinimlerine bağlı olarak tek seferlik veya aşamalı 

olarak ya da rastgele yerleştirilebilir. 

-Heterojenlik: Farklı özelliklere sahip çeşitli nesneler, IoT'ni çok 

heterojen hale getirir ve bu durum sistemin kullanım alanlarını ve 

çeşitliliğini arttırmaktadır. 

-İletişim: Sensörler, her nesneyi erişilebilir ve geri alınabilir kılmak için 

iletilebilir olmalıdır. 

-Ağ: Nesneler multi-hop, mesh veya ad hoc ağlar denilen sistemler 

tarafından organize edilmelidir. 

• Ağ katmanı 

 Ağ katmanı, çeşitli iletişim ağları ve internetin oluşturduğu birleşik bir 

ağ içeren IoT altyapısıdır. İletim ortamı CAN veriyolu ve RS485 

veriyolu gibi kablolu teknoloji veya Zigbee, Bluetooth, LoRa ve NB-

IoT gibi kablosuz teknoloji olabilir. Bu katmanın amacı, algı 

katmanından elde edilen toplanan bilgileri, internet, mobil ağ veya diğer 
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belirli bir güvenilir ağ gibi mevcut iletişim ağları aracılığıyla herhangi 

bir belirli bilgi işleme sistemine iletmektir (Xue ve ark., 2012). Ağ 

katmanı, yalnızca algılama katmanı tarafından toplanan çeşitli türdeki 

tarımla ilgili bilgileri üst katmana iletmekle kalmaz, aynı zamanda 

uygulama katmanının kontrol komutlarını algılama katmanına 

gönderir, böylece algılama katmanının ilgili cihazları karşılık gelen 

eylemleri alır (Shi ve ark., 2019; Patil ve ark., 2012). Öte yandan, bir 

ağın ağdaki nesneleri otomatik olarak keşfetmesi ve haritalaması 

önemlidir. Nesnelerin davranışlarını dağıtmak, yönetmek ve planlamak 

için otomatik olarak rollerin atanması ve gerektiğinde herhangi bir 

zamanda herhangi bir role geçebilmesi gerekmektedir. Bu, cihazların 

görevleri iş birliği içinde gerçekleştirmesini sağlar. Ağ katmanında, 

aşağıdaki sorunlar ele alınmalıdır: 

-Yönetme dâhil ağ yönetimi teknolojileri ile sabit, kablosuz, mobil 

ağlar, 

-Ağ enerji verimliliği, 

-QoS Gereksinimleri, 

-Madencilik ve arama teknolojileri, 

-Veri ve sinyal işleme, 

-Güvenlik ve gizlilik. 

 

 



     Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar  | 105 

 
• Ara yazılım katmanı 

 IoT, farklı cihazlar için farklı hizmet türleri sağlayabilir. Her bir 

cihazın teknik özellikleri (işlemci, güç kaynağı, iletişim modülü) ve 

sistemi farklıdır, dolayısıyla farklı cihazlar birbirine bağlanamaz ve 

birbiriyle iletişim kuramaz. Bu durum sistemde heterojenite sorunlarına 

yol açar. Nesnelerin interneti teknolojisi ara katman kümeleri filtreler 

ve IoT cihazlarından alınan verileri işler, yukarıdaki sorunların işlem 

süresini ve maliyetini büyük ölçüde azaltır ve geliştiricilere 

uygulamalarını oluşturmak için daha çok yönlü bir araç sağlar. Ayrıca, 

yeni hizmet geliştirme ve yeni cihaz dağıtımının adımlarını 

basitleştirerek eski mimarilere daha hızlı entegre olmalarını sağlayarak 

IoT'nin birlikte çalışabilirliğini iyileştirir. Ara yazılım, yeni hizmetlerin 

geliştirilmesini ve eski teknolojilerin yenilerine entegrasyonunu 

basitleştirmedeki ana rolü nedeniyle büyük ilgi görmüştür (Atzori ve 

ark., 2010). Ayrıca, ara katman yazılımı, bulut altyapısını Servis Odaklı 

Mimari (SOA) ve sensör ağlarını genel bir şekilde birleştiren, her tür 

dağıtım için uygun araçları sağlamaya hazır bir mekanizmadır (Ghosh 

ve Das, 2008). SOA yaklaşımı, piyasanın dayattığı değişikliklere 

kendini uyarlamak için harcadığı zamanı azaltarak işletmeye fayda 

sağlar ve hizmet uygulamaları söz konusu olduğunda teknolojiden 

bağımsız olduğu için yazılım ve donanımın yeniden kullanımına izin 

verir (Pasley, 2005). Gelecekteki tarımsal IoT birbirine bağlı cihazlar 

arasında sensörler, bağlı makineler ve araçlar, hava istasyonları, 

internet ağ geçitleri, ağ depolama, RFID tarayıcılar, akıllı telefonlar, 

tabletler, giyilebilir cihazlar ve diğer birçok cihaz bulunabilir. 
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• Ortak platform katmanı 

Ortak platform katmanı, sistemdeki bilgilerin depolanması, karar 

verme, özet ve istatistiklerinden ve akıllı kontrol, akıllı karar verme, 

teşhis muhakemesi, erken uyarı gibi tarımsal üretim süreci için çeşitli 

algoritma ve modellerin oluşturulmasından sorumludur. Bu katman, 

bulut bilişim, sis bilişim, uç bilişim, büyük veri, makine öğrenimi 

algoritması, diğer yaygın çekirdek işleme teknolojileri ve kuruluş 

modelinden oluşur (Shi ve ark., 2019). 

• Uygulama katmanı 

Uygulama katmanı, cihazların benzersiz varlıklar olarak tanımlanması 

gibi çözülmesi gereken çeşitli sorunlarla ilgilenen katmandır. Dünyanın 

dört bir yanındaki milyarlarca cihazın belirlenmesi ve adreslenmesi, 

gelecekteki internet üzerinden bunlar üzerinde doğrudan internet 

benzeri bir erişim ve kontrol sağlayacaktır. Katman; kimlik, 

güvenilirlik, kalıcılık ve ölçeklenebilirliğin benzersizliği, adresleme 

şemasının önemli özelliklerini temsil eder (Gubbi ve ark., 2013). 

Uygulama katmanı, mimarinin en üst seviyesidir ve IoT'nin değerinin 

ve kullanımının en belirgin olduğu yerdir. Bu katmanın ana görevi, 

toplanan bilgileri analiz etmek ve işleyerek gerçek kelimenin dijital 

farkındalığını geliştirmektir. Bu katman, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve 

Akıllı Ev, Akıllı Çevre, Akıllı Ulaşım ve Akıllı Hastane gibi farklı 

endüstri türlerine dayalı olarak IoT'nin çeşitli pratik uygulamalarını 

gerçekleştirir Bitki ve hayvanların çevresel izlenmesi ve kontrolü, 

hastalıkların ve haşerelerin erken uyarı ve yönetimi ve tarımsal ürün 
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güvenliği izlenebilirliği için çok sayıda akıllı platform veya sistem 

bulunmaktadır. Bu sistemlerin uygulama katmanının geliştirilmesi 

üretim verimliliğini artırmanın yanı sıra zamandan ve maliyetten 

tasarruf sağlayabilir (Shi ve ark., 2019). Son olarak uygulama katmanı, 

sanal nesnelere dayalı belirli kontrol görevleri için zekâ sağlar. İzleme 

ve izleme, bir nesnenin dinamik durumunun izlenmesi, olay yönetimi, 

optimizasyon ve otonom nesneler için hizmetler içerir. Tarım ve gıda 

alanındaki mevcut IoT, çoğunlukla izleme, izleme, izleme ve olay 

yönetimi dahil olmak üzere temel işlevlere odaklanır (Verdouw ve ark., 

2016). 

3. IoT’nin İletişim Teknolojileri 

Günümüz uygulamaları için oldukça fazla sayıda bağlantı seçeneği 

mevcuttur. Bunlar, IoT ile ilişkili ürün ve sistemlere dayanmaktadır. 

IoT'deki başlıca iletişim teknolojileri Şekil 4’te tasvir edilmiştir. 

 

Şekil 4. Nesnelerin İnterneti Sistemlerinin Başlıca İletişim Unsurları 

 

LoRa

IEEE 802.15.4

Z-WAVE

LTE

RFID

IoT'nin İletişim Teknolojileri

NFC

UWB

M2M

6LoWPAN
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• LoRa 

LoRa kablosuz teknolojisi, IoT uygulamalarında yaygın olarak 

kullanılan uzun menzilli, düşük güçlü bir platformdur. Güç tüketimi 

düşük olduğundan, kablosuz sensörler ve Bulut arasında LPWAN 

bağlantısı sunar. Özellikle restoran veya mutfak ortamlarında 

Bluetooth, Wi-Fi vb. Ürünlerden çok daha etkili ve güvenilir olduğunu 

kanıtlamıştır. LoRa tabanlı sensörler, güvenilir izleme için daha küçük 

cihazlara kurulabilir. En önemlisi, LoRa sinyalleri kalın ve yalıtılmış 

nesnelere, hatta binalara nüfuz edebilir ve dolayısıyla daha geniş bir ağ 

alanını kapsayabilir. Genel olarak, LoRa tabanlı ağlar kullanım ömrü 

açısından daha yüksek performans gösterir ve aynı zamanda daha az 

bakım ve bakım yükü oluşturur (Petäjäjärvi ve ark., 2016) Avantajları 

göz önüne alındığında, birçok araştırmacı bu iletişim yöntemini 

mutfaklarda, depo odalarında ve taşıma sistemlerinde test etti. 

Jedermann ve ark. (2018), 40 ton elma saklama kapasitesine sahip bir 

depoda bir test yapmıştır. Araştırmanın sonucunda, sıcaklık ve hava 

akışı okumalarının %96'nın üzerinde bir paket oranıyla başarıyla 

aktarıldığı tam kapsama sağladığı bildirilmiştir. Benzer şekilde Zhu ve 

ark. (2018), sıcaklık ve nem seviyelerini izleyerek gıda kalitesini 

sağlamak için tahıl taşıma sisteminde bilgi izlenebilirliği sağlamak için 

bir sistem sunmuşlardır. 

• IEEE 802.15.4 

Kişisel bir ağın aralığındaki IoT cihazları için, IEEE 802.15.4 standardı 

özellikle WPAN'lar için geliştirilmiştir (Anonim, 2015). IP ve İletim 
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Kontrol Protokolünün (TCP) standart başlık boyutlarına uyduğundan, 

IoT cihazları için ortak bir standart haline gelmiştir. Bu durum 

normalde IPv6 için 1280 Baytlık Maksimum İletim Birimi (MTU) 127 

baytlık MTU boyutları sağlayan düşük güçlü cihazlar için çok büyük 

olduğu için oldukça önemlidir. Dolayısıyla, IEEE 802.15.4, mevcut 

kaynaklarla ayırt edilen iki farklı cihaz tipini destekler. Bunlar 

"Azaltılmış Fonksiyonel Cihaz" (RFD) ve "Tam Fonksiyonel Cihaz" 

(FFD) şeklindedir. RFD'ler tipik olarak, IoT kurulumunun sensör 

düğümlerini, Radyo Frekansı Tanımlayıcı (RFID) etiketlerini veya tipik 

olarak verileri düzenli olarak toplayan, FFD'lere bağlantı kuran, veri 

ileten ve zaman zaman veri alan aktörü çalıştırması gerektiğinde daha 

az kaynak gösteren cihazlardır. Kaynakları, özellikle enerjiyi korumak 

için, bu cihazlar "uyku modlarını" destekler. Aksine, kaynak açısından 

zengin bir cihaz olarak bilinen FFD'ler bir ağı koordine eder, ağ 

katılımcılarını senkronize eder, verileri (önceden) işler ve diğer 

FFD'lerin yanı sıra RFD'ler ile iletişim kurar. IEEE 802.15.4, erişim 

denetimi, gizlilik, çerçeve bütünlüğü ve sıralı tazelik sunmaktadır. Orta 

derece erişim kontrolü (MAC) katmanındaki güvenlik işlevselliğine, 

mesaj bütünlüğü kontrolleri ve şifreleme yoluyla ulaşılır. Kullanılan 

anahtarlar, MAC katmanı tarafından dağıtılır ve yönetilirken, şifreleme, 

her iletişim ortağı tarafından gerçekleştirilir ve MAC katmanı 

tarafından uygulanır. Ancak, isteğe bağlı özellikler, IEEE 802.15.4'ün 

sunduğu güvenlik düzeyini gerçekten azaltabilme yeteneğine sahiptir. 
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• 6LoWPAN 

6LoWPAN uygulaması, temel PHY katmanından bağımsız olarak 

sensör düğümlerine Kullanıcı Datagram Protokolü (UDP) / TCP'nin 

üzerinde IPv6 özellikleri sunar ve 6LoWPAN nano yığını yalnızca 4 

kByte RAM gerektirir. (Kushalnagar, ve ark., 2007). Özellikle 

geliştirilen 6LoWPAN nano yığını, bir Soket API (Uygulama 

Programlama Ara yüzü) ve soket ara yüzleri üzerinden adresleyen 

uygulamalardan oluşmaktadır. 6LoWPAN, 16 bit ve 64 bit adres 

alanını, farklı bant genişliklerini ve maksimum 264 cihazla ağ 

topolojilerini destekler ve bağlantı katmanında bir AES 128 şifreleme 

ve kimlik doğrulama sunar. Son olarak, bu yığının üstünde bulunan 

uygulamalar, kullanıcıya özel işlevselliği desteklemek için belirli 

arabirimlerle bağlantılıdır.  

• Z-Wave (Z Dalgası) 

Düşük güçlü RFID iletişimleri bağlamında, tipik olarak kullanılan bir 

protokole, ev otomasyon uygulamalarını destekleyen Z-Wave (Z 

Dalgası) adı verilmektedir (Anonim, 2020). Z Dalgası sayesinde 

sensörler, lamba, deklanşör ve panjur denetleyicileri ve diğer kablosuz 

teknolojilerin çalışmaları sağlanmaktadır. Z-Dalgası IoT protokolleri, 

bir çip üzerinde tescilli bir sistem olarak uygulanır. Özellikle 856 ile 

926 MHz arasında olmak üzere 1 GHz altı bantlar kullanılmakta, 

kolayca yapılandırılır ve bir kaynak aracılığıyla yönlendirilmiş ağ 

mimarisi ve fiziksel menzili 100 m'ye kadar olan sistemleri 

kapsamaktadır. Bir ağ geçidi olan Z-Dalgası köprüsü aracılığıyla bulut 
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erişimi de sağlanabilmektedir. Günümüz teknolojisinde elde edilen veri 

hızları 40 ile 100 kbit / s arasındadır. IoT sistemindeki uygulama 

katmanında sayesinde Z-Dalgalarının donanım ve yazılımlarla birlikte 

çalışmasına izin verilebilir. 

• NFC (Yakın Alan İletişimi) 

Yakın Alan İletişimi (NFC), cihazların birkaç metre gibi kısa bir 

mesafede veya hatta çok daha aşağıda veri alışverişi yapmasını 

sağlayan bir dizi iletişim protokolünü içerir. NFC’nin temeli RFID'lere 

dayanmaktadır. Günümüzde NFC, temassız ödeme sistemleri, 

elektronik anahtar kart sistemleri ve elektronik kimlik belgeleri için 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Sosyal ağlarda; örneğin iletişim 

bilgileri, fotoğraflar veya dosyalar gibi küçük veri parçalarını 

paylaşmak için de kullanılabilir. Cihazlar birbirine bağlıdır ve 13.56 

MHz üzerinden iletişim kurar. Veri desteklenen hızlar 106 ile 424 kbit 

/ s arasındadır. Birleştirilmiş cihazlar arasında veri alışverişi yapmak 

için; iki cihazın kapsama alanı içinde olması, en az bir cihazın internete 

bağlı olması ve en az bir cihazın ana bağlantıyı kurabilecek bir 

uygulamayı içermesi gerekmektedir.  

• RFID (Radyo Frekansı Tanımlama) 

RFID sistemi, bir veya daha fazla okuyucu ve RFID okuyucu oluşur. 

RFID okuyucuları barkod okuyucular gibi çalışmaktadır ve belirli bir 

adresle karakterize edilerek nesnelere uygulanır. Bu etiketler, nesne 

okuyucunun yakınına geldiğinde RFID okuyucu tarafından okunabilen 

elektronik olarak depolanan bilgilerle gömülüdür (Dominikus ve ark., 
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2010). RFID, görüş hattında olmaya gerek kalmadan nesnelerin gerçek 

zamanlı olarak izlenmesine izin vermektedir. Fiziksel bir bakış 

açısından, RFID etiketi, kompakt bir paket olarak bir antenle 

birleştirilmiş küçük bir mikroçiptir. Etiket anteni, bir RFID 

okuyucusundan sinyalleri alır ve ardından sinyali, bazı ek bilgilendirici 

verilerle birlikte döndürür. Bir RFID etiketi üç konfigürasyondan 

meydana gelir. Birincisi, okuyucunun pasif olduğu ve pille çalışan aktif 

etiketlerden sinyali aldığı Pasif Okuyucu Aktif Etiket (PRAT), ikincisi 

ise en yaygın iletişim için kullanılan Aktif Okuyucu Pasif Etikettir 

(ARPT) (Lapide, 2004). Bu etiket yerleşik güç kaynaklarına sahip 

değildir, bu nedenle RFID okuyucu tarafından gönderilen sorgu 

sinyalinden veri göndermek için gereken enerjiyi toplar. Sonuncusu, 

Aktif Okuyucu Aktif Etiketidir (ARAT). Elektronik Ürün Kodu (EPC), 

bir etikette depolanan en yaygın veri kümesidir. EPC'ler, nesnelerin 

benzersiz bir şekilde izlenebilmesi ve tanımlanabilmesi nedeniyle 

RFID etiketlerinde kodlanmıştır.  

• LTE (Uzun Vadeli Evrim) 

LTE, cep telefonları arasında yüksek hızlı veri aktarımı için Global 

System tabanlı standart bir kablosuz iletişim protokolüdür. Mobil 

İletişim (GSM) ağ teknolojileri. Maksimum 100 MHz'e kadar 

desteklemektedir. Veri yükleme ve indirme genellikle tüm süreçte daha 

düşük ve daha yüksek gecikme oranıyla karşılaşır (YangDacheng, 

2010). 
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• UWB (Ultra Geniş Bant)  

UWB iletişim teknolojisi, düşük enerji kullanan NFC'ye benzer, düşük 

kapsama alanları dâhilindeki iletişimi desteklemek için tasarlanmıştır. 

Bununla birlikte, iletişim sırasında sensörleri bağlamak için 

uygulamalarda yüksek bant genişliği kullanılır. Maksimum 500 MHz 

bant genişliği kapasitesine sahiptir. Daha öncelerde UWB  radyo 

darbesi olarak bilinmekteydi. 

• M2M (Makineden Makineye) 

M2M, bilgisayarlar, işlemciler, akıllı sensörler veya mobil cihazlar 

arasındaki iletişimi ifade eder. M2M iletişiminin kullanımı son yıllarda 

hızla artmaktadır (Wu ve ark., 2011). M2M iletişim tekniğinin 

algılama, erişim, bilgi işleme, uygulamalar ve hizmetler şeklinde 

toplam beş temel bileşeni vardır (Severi ve ark., 2014). 

4. Tarımda IoT Konusunda Gerçekleştirilmiş Çalışmalar 

Kim ve ark. (2008), tarafından yürütülen çalışmada su kullanım 

etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için kısıntılı sulama; toprak nem 

içeriği takibi ve hassas bir sulama sistemini kontrolü ile 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada gerçekleştirilen uygulamalarda 

dağıtılmış kablosuz sensör ağı kullanan bir uzaktan algılama sistemi ve 

selenoid vanalı sulama sistemi kullanılmıştır. Sistem kısıntılı 

sulamanın, kablosuz sensör ağları ve uygun yazılım kullanılarak 

uzaktan algılama ve kontrolde gerçek zamanlı olarak ayrıntılarını 

açıklamıştır. Sistemin tamamı, bulunan veri tabanına göre sulamayı 
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kontrol etmek için gerekli aksiyonun alındığı global konumlandırma 

sistemi (GPS) kullanılarak verileri toplayan ve baz istasyonuna 

gönderen beş saha sensörü kullanılarak geliştirilmiştir. Sistem, gelecek 

vaat eden düşük maliyetli bir kablosuz çözümün yanı sıra hassas sulama 

için uzaktan kontrol sağlamaktadır. 

Sarma ve ark. (2010), Hindistan'daki pirinç bitkisinde hastalık teşhisi 

için uzman bir sistem önermiştir. Sistemin amacı, çiftçilere sorunların 

çözümünde yardımcı olmaktır. İlk adım, bilgi tabanının koşul kuralları 

şeklinde geliştirilmesidir. Önerilen sistemin kullanımı kolaydır ve bazı 

tarım uzmanlarından yardım alamayan kişiler için yararlı olacaktır. 

Zhao ve ark. (2010), bir sera teknolojisi içinde tarımsal faaliyetler 

gerçekleştirmenin faydalarını öngörmüştür. Ayrıca, IoT teknolojisi 

kavramlarını birleştirerek bölgeyi otomatikleştirme sürecine girmiştir. 

Yazarlar, kontrolün test yatağı içindeki bilgi ağları aracılığıyla 

birleştirildiğini vurgulamışlardır. Bu nedenle, Uzaktan İzleme 

Sistemini (RMS) hem İnternet hem de Kablosuz İletişim ile birleştiren 

bir çerçeve önerilmiştir. Çerçeve, serada yetiştirilen bitkilerin iyi 

büyümesi ve sağlıklı olmasıyla sonuçlanmış ve açık tarlalara kıyasla 

işletmesi kolay olduğu görülmüştür. 

Bandyopadhyay ve Sen (2011), IoT'nin temel teknolojik faktörlerini 

vurgulayan son teknoloji ürünü bir çerçeve önermiştir. Çalışma aynı 

zamanda çiftçilerin, mahsullerin doğrudan küçük bölgedeki müşterilere 

teslim edilmesi için bilgi edinme konusunda IoT uygulamalarından elde 

edebilecekleri yardımı görselleştirmişlerdir. 
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Chen ve Jin (2011), IoT'ye dayalı dijital tarımı önermişlerdir. Dijital 

tarımın işleyişi iki aşamaya ayrılmış; ilk aşamada sıcaklık, rüzgâr, 

toprak içeriği vb. İle ilgili bilgiler farklı sensörler tarafından toplanmış, 

ikinci aşamada, ZigBee bilgileri aktarılmıştır. Tarımsal ürünler EPC 

kodu ile etiketlenmiştir. EPC kod okuyucu, ürünlerin kodunu 

okumaktadır. 

TongKe (2013), tarımsal modernizasyon için karşılaşılan sorunlara bir 

çözüm göstermiştir. Araştırmacı, tarımsal faaliyetleri gerçekleştirmek 

için IoT kavramlarının ve bulut bilişim tekniklerinin kullanılmasını 

önermiştir.  

Jayaraman ve ark. (2016) yaptıkları çalışmada, WSN, ağ bağlantılı hava 

istasyonları, kameralar ve akıllı telefonlar gibi çeşitli IoT cihazları 

aracılığıyla tarımsal verilerin toplanmasına vurgu yapmıştır. Ayrıca 

çalışma, tarımla ilgili çeşitli parametrelerden veri toplama sürecini 

otomatikleştirebilen IoT tabanlı bir platform olan SmartFarmNet'i 

önermiştir. Önerilen çerçeve aynı zamanda verileri ilişkilendirme ve 

mahsul performansını değerlendirme ve ek hesaplama mahsul 

tahminleri perspektifinden geçersiz verileri filtreleme becerisine 

sahiptir. 

Ferrández- -Pastor ve ark. (2016), yaptıkları çalışmada, M2M ve 

insandan makineye arayüz protokollerini entegre eden IoT'ye dayalı 

düşük maliyetli bir sensör / aktüatör ağlar arası platform sunmuştur. 

Çalışma, bir serada gerçekleştirilmiş olsa da sonuçları, İnternet 

teknolojilerinin ve Akıllı Nesne modellerinin, geliştirmeyi teşvik etmek 
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ve Hassas Tarım faaliyetlerini daha da artırmak için 

birleştirilebileceğini göstermiştir. 

Kokkonis ve ark. (2017), IoT akıllı sulama sistemleri için yeni bir 

hesaplama algoritması önermişlerdir. Sulama sistemlerinde 

kullanılabilecek olası tüm sensörleri, aktüatörleri ve mikro 

denetleyicileri açıklamışlardır. Sulama sistemi sürekli olarak hava 

sıcaklığını, nemi ve yer nemini izlemektedir. Zemin nem sensörleri 

tarlanın her tarafına serpiştirilmiştir. Ölçümler, bir hesaplama 

algoritması uygulayan ve bir servo valfin açılıp açılmayacağına karar 

veren bir mikro denetleyiciye gönderilmektedir. Mikro denetleyiciden 

toplanan tüm veriler, istatistiksel bilgi ve işleme için bir bulut veri 

tabanına aktarılmıştır. 

Suma ve ark. (2017), tarafından gerçekleştirilen çalışmada GPS ile 

uzaktan izleme, nem ve sıcaklık değerlerinin takibi, zararlı cisimlerin 

güvenlik için uzaklaştırılması, yaprak ıslaklık oranı ve uygun sulama 

yöntemi gibi çeşitli özellikler bulunmaktadır. Kablosuz sensör ağları, 

toprak özelliklerini ve çevresel faktörleri sürekli olarak izlemek için 

kullanılmıştır. Tarımsal alanlarda farklı konumlara farklı sensörler 

yerleştirilmiştir. Bu sensör değerlerini kontrol etmek için sensörler, Wi 

Fi, mikro denetleyicili kamera ile uzak bir cihaz veya internet hizmeti 

gerçekleştirilmiş ve üreticinin iş yükü azaldığı, ürün kalitesinin arttığı 

bildirilmiştir. 

Kinjal ve ark. (2018), yaptıkları çalışmada tarladaki ekinlerin 

geleneksel olarak sulanmasından daha iyi bir şekilde son kullanıcıya 
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tarladaki sulamanın uzaktan analizini sağlayan "Akıllı Sulama Analizi" 

adlı bir IoT uygulaması önermişlerdir. Akıllı sulama uygulamasında, 

bitki için kullanılan su ve gerçek zamanlı veriler verilen nem 

seviyesinin algılanması ve analizi, otomatik tekrarlayan bir sulama 

programı oluşturulmuştur. Dahili Wi-Fi modülüne sahip ESP8266 

Mikro denetleyiciyi kullanmışlardır. Tarla toprağındaki nem seviyesini 

takip eden Toprak Nemi sensörü tarlaya yerleştirilmişler ve toplanan 

veriler, insanların bakım faaliyetlerini iyileştirmek için bulut üzerinden 

gönderilmiştir. Buluttan alınan veriler analiz edilmiş sonrasında hangi 

ürünün ekileceğine karar vermek için çiftçinin ileride yapması gereken 

sulamayla ilgili grafik raporu yayınlanmıştır. 

Villa-Henriksen ve ark. (2020), yaptıkları çalışmada nesnelerin 

internetinin ekilebilir tarımda mevcut ve potansiyel uygulamalarının 

analitik bir incelemesini ele almışlardır. Bu inceleme, kullanılan en son 

teknolojiyi özetlemektedir. Mevcut ve potansiyel uygulamaları ana 

hatlarıyla belirtmiş ve zorlukları ve olası çözümleri hakkında 

tartışmalar gerçekleştirmişlerdir.  

Ogonji ve ark. (2020), yaptıkları araştırmada nesnelerin internetinde 

gizlilik ve güvenlikle ilgili en son gelişmeleri özetlemiş, çözülmemiş 

sorunları vurgulamış ve daha fazla araştırma gerektiren alanları 

tanımlamışlardır. 
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4. SONUÇ 

Genel olarak IoT teknolojisinin, tarım sektöründe iki yönden 

iyileştirmeler yapmakta olduğu söylenebilir. Bunlardan birincisi, taze 

ürün teslimatını ve bu ürünün izlenebilirliğini sağlaması; ikincisi ise 

küresel gıda krizinin büyümesi karşısında önemli bir önlem 

oluşturmasıdır. Gıda ürünlerinin izlenebilirliği, kullanıcıların bir 

ürünün üretim aşamalarından haberdar olması anlamına da gelmektedir. 

Menşei ürünlerde kullanılan kimyasallar vb. gibi bilgiler de 

tüketicilerin bilinçlenmesine de sebebiyet vermektedir. Bu durumlarda 

gerçekleşecek erken uyarılar, kullanıcılara satın aldıkları gıdanın 

kontrollü olduğu ve kalite kontrolün resmi makamlar aracılığıyla da 

sağlandığı konusunda güvence vermeye yardımcı olur. Dolayısıyla 

sistemin üretici kısmına sağladığı avantajların yanı sıra tüketiciye de 

güven vermek gibi bir özelliği vardır. 

Dünya’daki her ülkede IoT ve otomasyon sistemleri popülerleşmekte 

ve insanoğlunun yerini almaktadır. Dolayısıyla tarımsal üretimden elde 

edilen çıktılar dünya çapında artış göstermeye başlamıştır. 2050 yılına 

kadar IoT sistemlerine dâhil olan 2 milyar sensörün kullanılacağı 

tahmin edilmektedir. Bu tahmin nedeniyle, IoT tabanlı tarım ve 

çiftçiliklerde; toprak ve ürün sağlığı, kullanılan makineler, depolama 

koşulları, gübre, enerji tüketimi ve hayvan davranışı gibi durumların 

her zaman izlenebilir ve tüketiciye aktarabilir olacağından bahsetmek 

mümkündür. 
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Nesnelerin İnterneti uygulamaları, tarımsal faaliyet gösteren büyük 

şirketler ve akıllı çiftçilikler için büyük bir çözüm konumundayken, 

kırsal alanlardaki bağlantı sorunları sebebiyle çoğu ülke için 

yaygınlaştırılmasında güçlük çekilen bir kavram olmaya devam 

etmektedir. Ülkemizde de tarım arazileri şehrin dışında konumlanması 

durumunda kaldığından sistemin kurulum maliyetine altyapı 

maliyetleri eklenmekte ve sistemin çalışır duruma getirilmesi için fahiş 

fiyatlar teklif edilmektedir. Bu duruma çözüm olarak kullanılabilen 

WiFi tabanlı Uzun Mesafe (WiLD) ağı; kırsal bölgeleri düşük maliyetli 

bağlamak amacıyla geliştirilmeye devam edilen bir teknoloji 

konumundadır. Bu tür bölgelerde daha iyi ve verimli IoT uygulamaları 

için genişletilmiş menzil ile bulut bilişim çözümleri WiFi cihazlarına 

dâhil edildikçe uygulanabilir alanlarda artış meydana gelmesi 

beklenmektedir. Sistemin kurulması için gerekli olan altyapı hazırlığına 

ek olarak; teknik eleman gereksinimi, küçük tarım arazilerinde 

kullanım zorlukları, yasal düzenlemelerdeki belirsizlikler gibi faktörler 

IoT uygulamalarının yaygınlaşmasını önleyici unsurlar olarak 

değerlendirilmektedir.  

Sonuç olarak tarımsal faaliyetlerin temelini oluşturan iş gücü 

gereksiniminden, son halkası olan lojistik sürecine kadar her alanda 

kendine yer bulabilen IoT uygulamaları; hem birim alandan hem de 

birim sudan elde edilen verimi arttırarak ekonomik fayda sağlaması 

sebebiyle önemli bir teknoloji olarak görülmektedir. Mevcut verilerin 

değerlendirilmesiyle 2050 yılına kadar olan dönemde nesnelerin 

interneti unsurlarını barındıran teknolojilerin tarım alanlarında 
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yaygınlaşarak küresel etkiler yaratacağını ve sistemin kendisine yatırım 

yapan ülkelerin ekonomilerine büyük katkılar sağlayacağını söylemek 

mümkündür.   
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1. ELYAF/LİF NEDİR VE NASIL SINIFLANDIRILIR? 

Elyaf ya da lif malzeme, boyu enine göre daha uzun olan nesneler 

olarak tanımlanabilir. Doğal elyaflar için her ne kadar farklı 

kaynaklarda farklı tanımlamalar yapılmışsa da bu lifler bitki, hayvan 

veya mineral kaynaklı olup olmamasına bakılmaksızın bulunduğumuz 

ortamdan elde edilen herhangi bir lifli malzeme olarak addedilebilir 

(Stokke ve ark., 2013). Doğal ve sentetik fiberlerin genel 

sınıflandırılması şematik olarak Şekil 1 de gösterilmiştir (Saba  ve ark., 

2014). Doğal liflerin belirli bir amaç için kullanilabilir hale getirilmesi 

yüzyıllardan beri önce elle, sonra kullanılan basit aletlerle ve 

günümüzde de kompleks endüstriyel makine veya işlemler vasıtasıyla 

gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, söz konusu doğal lifler, yapay olarak 

üretilmiş olan ve üretimi sırasında çevreye hatırı sayılır oranda CO2 

emisyonu salınan sentetik liflerden açıkça ayırt edilebilirler. 
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Şekil 1. Elyafların Genel Sınıflandırılması (Saba  ve ark., 2014) 

Doğal lifler, sentetik elyafların üretim süreçlerindeki hem karbon ayak 

izlerinin yüksek olması ve maliyetleri hem de doğal liflerin farklı 

üretim sektörlerinin bir yan ürünü olması ve çevrede bol miktarda atıl 

durumda bulunması nedeniyle cam, aramid, karbon elyaf gibi sentetik 

liflere potansiyel bir alternatif oluşturmaktadır. Bu amaçla farklı doğal 

elyaf türleri ve özellikleri uzun yıllardan beri incelenmektedir 

(Gurunathan ve ark., 2015). Örneğin otomotiv uygulamalarında doğal 

liflerin kullanımı, 1930 ve1940'larda Henry Ford'un dış gövde 

panellerinin üretimi için güçlendirilmiş soya reçinesi kompozitlerinin 

üretiminde kenevir gibi doğal lif malzemelerin kullanılmasını tavsiye 
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etmesiyle başlamıştır (Saba ve ark., 2017). Ayrıca doğal liflerden 

üretilen kompozit malzemeleri daha çevre dostu malzemelere 

dönüştürmek için söz konusu liflerin biyolojik malzemelerden 

türetilmiş olan reçineler ile karıştırılması ile oluşturulan malzemelere 

de “yeşil kompozitler” veya biyokompozitler adı verilmektedir (Pandey 

ve ark., 2010). Dolayısıyla çevresel ve ekonomik zorunluluklar, üretim 

sektörlerinde doğal fiberlerin kullanımını giderek daha cazip ve zorunlu 

kılmaktadır. Bu durum, doğal lifler ve kompozitleri ile ilgili hem 

araştırma ve incelemelerin hem de endüstriyel alanlarda kullanımının 

her geçen gün daha da artmasını sağlamaktadır.  

2. KOMPOZİT NEDİR VE NASIL SINIFLANDIRILIR? 

Kompozit, makro düzeyde bir araya gelen iki ya da daha fazla 

malzemenin birleşimidir. Bu birleşim içerisinde her malzeme kendi 

yapısını korumaktadır. Saman lifi ve çamurun bir araya gelmesiyle 

oluşturulan yapılar, kompozit malzemelere gösterilebilecek en temel 

örneklerdendir. Kil ve kaya karışımı da kompozitlere bir başka örnektir. 

Ancak günümüzde endüstriyel ihtiyaçları karşılayacak kompozit 

malzemelerin bu temel yapılardan daha mukavim mekanik özelliklere 

sahip olması gerektiği aşikârdır. Dolayısıyla, sentetik lifler ya da 

polimer lifleri ile oluşturulan kombinasyonlar veya doğal polimerler, 

selüloz, hemiselülozlar ve lignin gibi bitki lifleri kulanılarak 

oluşturulan birleşimler, söz konusu ihtiyacı karşılayacak kompleks 

kompozit malzemeler olarak sıralanabilir (Stokke ve ark., 2013).  
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Kompozitlerin sınıflandırılması konusunda çeşitli yaklaşımlar 

bulunmaktadır. En basit kompozit sınıflandırmalarından biri, "doğal" 

veya "sentetik" kompozitler şeklindedir. Bu sınıflandırma mantığına bir 

örnek vermek gerekirse; odunumsu liflerin kullanılmasıyla oluşturulan 

kompozitler, kimyasal olarak sentezlenerek üretilen polimer 

kompozitlerin aksine, doğal polimer kompozit sınıfı içerisinde yer 

almaktadır. Bir diğer yaklaşım ise kompozit malzemeleri "geleneksel" 

ve "sentetik" olarak iki geniş başlık altında sınıflandırarak 

değerlendirmektir. Bu yaklaşıma göre ise odun, saman-çamur, kil ile 

kaya kompozitleri geleneksel başlık altında sınıflandırılırken cam, 

aramid, karbon vb., elyaf takviyeli polimerler ve diğer sofistike 

malzemeler sentetik kategori altında sınıflandırılmaktadır. 

 

Şekil 2. Kompozitlerin Sınıflandırılması (Callister ve Rethwisch, 2020) 
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Sentetik kompozilerin birçoğu biri diğerinin içinde dağıtılmış iki fazdan 

oluşmaktadır. Dağıtılmış faz, çoğunlukla parçacıklı veya sürekli lifli 

olan malzemeyi tanımlamaktadır. Diğer faz olan matris ise sürekli bir 

yapıdadır ve dağıtılmış ya da sürekli lifleri sarmalayarak onları 

dışarıdan gelen darbelere karşı koyacak bir vazife göstermektedir. 

Matrisin bu sürekli yapısı nedeniyle kompozit yapılar elyaf türlerine 

göre sınıflandırıldığı gibi matris malzemelerine göre de 

sınıflandırılabilmek mümkündür ve bu sınıflandırma, genel başlık 

olarak matris kompozitleri şeklinde ifade edilmektedir (Stokke ve ark., 

2013). Bu bilgiler ışığında kompozit yapılar için şöyle bir tanımlama da 

yapılabilir: “Kompozitler, yapıyı oluşturan kurucu fazların en iyi 

özelliklerinin bir kombinasyonuna sahip olması istenen, yapay olarak 

üretilmiş çok fazlı (iki veya daha çok) malzemelerdir. Ayrıca, yapıyı 

oluşturan fazlardan biri daima (matris) süreklidir ve diğer fazı 

(dağıtılmış veya sürekli lif) tamamen çevreler”. Bu kompozit tanımına 

dayanarak, kompozit malzemelerin sınıflandırılması Şekil 2’ de 

verilmiştir. 

Elyaf takviyeli polimer kompozitler, İkinci dünya savaşında birbirine 

üstünlük sağlamak isteyen tarafların araştırmaları nedeniyle önem 

kazanmış ve temel kullanım amacı havacılık endüstrisi olmuştur. O 

tarihten günümüze geldiğimizde bu kompozitler için havacılık 

endüstrisinde planlanan kullanım amaçlarına ulaşılmış olduğu ifade 

edebilir (Burgueno ve ark., 2004). Bu başarıdan sonra bu malzemelerin 

sadece havacılık endüstrisi ile sınırlı kalmadığı ve spor malzemeleri, 

otomotiv ve inşaat endüstrilerinde kullanılan konvansiyonel 
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malzemelere alternatif oluşturduğu hatta yerini aldığını ve yaygınlıkla 

kullanıldığını görülmektedir. Bu durumun temel nedeni olarak, karbon, 

cam veya aramid gibi sentetik elyaflarla yapılan yüksek performanslı 

elyaf takviyeli kompozitlerin, tahta, beton ve çelik gibi geleneksel yapı 

malzemelerine kıyasla yüksek rijitlik ve dayanım/ağırlık oranı ve 

artırılmış kimyasal inertlik avantajları sağlaması olduğu belirtilebilir. 

Ancak sentetik elyaf takviyeli malzemelerin bu avantajlarına rağmen, 

daha yüksek ilk girdi maliyetleri, verimli olmayan yapısal formlarda 

kullanımları ve olumsuz çevresel etkileri (üretim sürecindeki yüksek 

CO2 emisyonu, biyolojik olarak toprakta çözünmesinin çok güç olması 

vb.) gibi çeşitli faktörler bu kompozitlerin yaygın kullanımını 

sınırlandırmaktadır. Bu sebepler dolayısıyla, doğal elyaf takviyeli 

kompozitler ve “yeşil” kompozitlerin kullanımı her geçen gün daha da 

önem kazanmaktadır.  

3. DOĞAL ELYAFLAR NEDEN ÖNEMLİ?  

Günümüzde tarımsal girdiler çiftçiler için büyük problem 

oluşturmaktadır. Bu girdiler nedeniyle çiftçiler, hasat ettiği ürünlerden 

yeterince para kazanamaz duruma gelmiştir. Bu durumun perde 

arkasında tarımsal ürünlerin fiyatlarının küresel düzeyde büyük 

şirketler tarafından belirlenmesi, çiftçilerin tarımsal girdilerde dışa olan 

bağımlılığı gibi farklı sebepler bulunmaktadır. Her ülke, hem tarımsal 

dışa bağımlılığını azaltmak hem de çifçilerin hayatını belli bir refah 

düzeyinde tutmak zorundadır. Aksi takdirde üreticilerin; üretimden 

vazgeçerek, taşralardan büyük şehirlere göç etmesi durumu ortaya 

çıkacaktır. Dolayısıyla ülkeler, çiftçilerin üretim sürekliliğini sağlamak 
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ve küresel tarımsal piyasada yaşadığı problemleri gidermek için hatırı 

sayılır miktarlarda sübvansiyon destekleri sağlamaktadır. Tarımsal 

girdileri düşürmek sıralanan problemlere bir çözüm olabilir. Bunun 

yanısıra, çiftçilerin tarımsal yan ürünlerini değerlendirebileceği yeni 

sektörlere yatırımlar yapılarak hem üreticilerin karlılığı artırılabilir hem 

de ülke ekonomilerine yeni girdiler sağlanabilir. Ayrıca yatırım yapılan 

sektörlerde oluşacak yeni istihdam alanları da diğer pozitif katkı 

olacaktır.  

Tarımsal yan ürünlerin değerlendirilebileceği yeni sektörler 

oluşturulması açısından doğal lifler, büyük bir potansiyele sahip 

durumdadır. Yeni sektörlerin oluşturulması hem tarımsal yan ürünlerin 

değerlendirilmesi hem de söz konusu sektörlerin ihtiyaç duyduğu ve bir 

pazarı olmaması nedeniyle üretilemeyen yeni elyafların üretilmesini 

sağlayacaktır. Böylelikle, üreticilerin ürün yetiştirme yelpazesi 

genişlemiş olacak ve ürün çeşitliliğinin artması ile arz talep dengesi 

nedeniyle tarımsal ürünlerde yaşanan düşük fiyatların da önüne 

geçilmiş olunacaktır. Dolayısıyla, doğal lifler hem üreticiler hem de 

ülke ekonomileri açısından büyük bir katkı potansiyeline sahiptir. 

4. DOĞAL ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİTLER  

Petrol kaynaklarının sınırlı olması, dahası insanoğlunun bu kaynağı 

tüketiminin hız kesmeden devam etmesi nedeniyle, fosil yakıtlar yerine 

daha çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımların arttığı 

görülmektedir. Ayrıca petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar 

nedeniyle bu kaynağı farklı amaçlar için kullanan ve fiyat istikrarına 
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ihtiyaç duyan endüstrilerde çeşitli problemler ortaya çıkmaktadır. 

Sıralanan problemlere rağmen petrol üretimi ve tüketimi aynı hızda 

devam etse de bu fosil kaynaklardan elde edilen bazı plastiklere doğal 

liflerin eklenmesi önemli çevresel ve ekonomik avantajlar sağlayabilir. 

Dolayısıyla petrol bazlı yan ürünlerin çevre dostu doğal kaynaklar ile 

kombinasyonu sonucu yeni kompozit yapıların oluşturulması, yine 

birçoğu petrol kaynaklı olan sentetik fiberlerin kullanımın azaltılması 

konusunda büyük önem arz etmektedir.  

Günümüzde küresel ısınma nedeniyle artan çevre bilinci ve yapı 

malzemelerinin uzun vadeli sürdürülebilirliğine olan ilgi, daha önce de 

ifade edildiği gibi sentetik petrol bazlı elyaf takviyeli kompozitlere 

karşı çevre dostu alternatiflerin geliştirilmesini teşvik etmiştir 

(Mohanty ve ark., 2000). Bu çevresel kaygılar ve sentetik elyaf 

takviyeli kompozitlerin belirtilen olumsuz yönleri, daha çevre dostu ve 

uygun maliyetli bir seçenek olan doğal elyaf takviyeli polimer 

kompozitler veya biyokompozitlerin kullanımının artmasına neden 

olmaktadır. Yenilenemeyen kaynakların sonlu olması, 

sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla rotanın yenilenebilir 

kaynaklara dönmesine sebebiyet vermekte ve bu hususta oluşan 

farkındalık her geçen gün daha fazla artmaktadır. Hatta, ihtiyaca cevap 

verebilecek yeni kompozit yapılar oluşturmak için yenilenebilir bitki 

kaynakları alanında giderek daha fazla araştırma yapıldığından dolayı 

bu yüzyılın selülozik yüzyıl olarak adlandırılabileceği bile dile 

getirilmektedir (Rowell, 2008). Easasıyla, doğal liflerin yenilenebilir ve 

sürdürülebilir olduğunu söylemek yerine doğal liflerin kaynağının 
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bitkiler olması sebebiyle yenilenebilir ve sürdürülebilir olanın liflerin 

kendisinin değil, canlı bitkiler olduğunu da vurgulamak gerekir. 

Yenilenebilir liflerin kaynağının ormanlar ve bitkiler olduğu göz önüne 

alınırsa, bu canlı yaşam alanlarına önem vermek gerektiği ve tarım 

arazileri ile canlı yaşamı destekleyen ekosistemleri riske atmayacak 

şekilde yönetmek ve kullanmak gerektiği bariz şekilde ortaya 

çıkmaktadır (Rowell, 2008).  

Biyokompozit yapıların çevre dostu olması her ne kadar bu yapılara 

olan sempatiyi artırsa da, sentetik elyaf takviyeli kompozitlere göre 

daha düşük mukavemetleri ve rijitlikleri nedeniyle önceki yıllarda olan 

kullanımlarının görece olarak daha hafif yük taşıma uygulamaları ile 

sınırlı oduğu anlaşılmaktadır (Burgueno ve ark., 2004). Ancak yapılan 

araştırmalar, geliştirilen mühendislik ürünü biyokompozitlerin belirli 

fiziko-mekanik özelliklerinin, yapısal sentetik elyaf kompozitleri 

arasında daha düşük performanslı olan cam elyaf takviyeli kompozitler 

ile karşılaştırılabilecek düzeye geldiğini göstermektedir (Mohanty ve 

ark., 2001; Rout ve ark., 2001). Ayrıca literatürde aktarıldığına göre 

daha yüksek polimerizasyon derecesine, selüloz içeriğine ve daha 

düşük bir mikrofibril açısına sahip olan liflerden üretilen doğal lifli 

veya yeşil biyokompozitler daha yüksek çekme modülü ve mukavemeti 

sergilemektedir (Gurunathan ve ark., 2015; Saba ve ark., 2017; ) (Wu 

ve Liao, 2014; Yu ve ark., 2014). Öte yandan polipropilen ve polietilen 

gibi poliolefinlere dayalı doğal elyaf destekli kompozitlerle ilgili de 

hatırı sayılır miktarda araştırma yapılmakta ve bu kompozitlerin 

otomotiv endüstrisi iç parçalarında kendisine uygulama alanları 
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bulmada başarılı olduğu da vurgulanmaktadır (Mohanty ve ark., 2002; 

Suddell, 2008; Zampaloni ve ark., 2007; Pandey ve ark., 2015). 

Literatür incelendiğinde, doğal elyaflar ile ilgili olarak hafiflik, 

ekonomiklik ve farklı formlarda bulunma gibi avantajların olduğu 

belirtilmektedir. Ayrıca düşük yoğunluklara, karşılaştırılabilir malzeme 

özelliklerine, yüksek kalıplama esnekliğine sahiptir ve çevre dostu 

olması da bu elyafların, mika, kalsiyum karbonat ve cam gibi 

geleneksel dolgu malzemelerine karşı da makul bir alternatif haline 

getirmektedir (Pandey ve ark., 2010). Doğal elyaf takviyeli kompozitler 

oluşturulurken reçinenin veya doğal elyafın farklı varyasyonlarının 

kullanılması sonucu oluşturulan bu malzemeler ve biyokompozitler 

yakıt hücreleri, biyosensörler, kontrollü ilaç salma mekanizmaları ve 

elektroaktif kağıtlar gibi örneklerde kullanılabilmektedir. Bu durum 

doğal elyaf takviyeli kompozitler ve biyokompozitlerin günlük 

eşyalardan başlayarak havacılıktan uzay endüstrisine kadar farklı 

alanlarda da kullanılabilme potansiyelini ortaya koymaktadır.  

Doğal elyaf takviyeli kompozitlerde kullanılan sentetik reçine esaslı 

kompozitlerin atık yönetimi ve doğada bozunma süreci konusunda da 

araştırmalar devam etmektedir. Kompozit yapılarda kullanılan çevre 

dostu polimerlerin doğada kendiliğinden biyolojik bozunmaya 

uğrayabilmesi gerekmektedir. Yenilenebilir kaynaklara dayanan bazı 

biyopolimerlerin sahip olduğu düşük karbon ayak izi nedeniyle 

biyokompozitlerin önemli bir bileşeni olma potansiyeli bulunmaktadır. 

Biyopolimerler, hem yenilenemeyen hem de yenilenebilir 

kaynaklardan elde edilen biyolojik olarak parçalanabilen malzemeleri 
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veya yenilenebilir biyolojik kaynaklardan elde edilen biyolojik olarak 

parçalanamayan malzemeleri ifade etmektedir (Mohanty ve ark., 2000). 

Başka bir deyişle, bir polimerin biyopolimer olarak adlandırılabilmesi 

için ya biyobozunur, biyobazlı ya da her ikisi birden olması gerekir 

(Pandey ve ark., 2015). 

Doğal liflerin sayısı oldukça fazladır ve bu liflerin temel kimyasal 

yapısı her ne kadar lifin tipine ve kaynağına bağlı olarak değişse de, 

yapılarındaki bileşenler ve çeşitleri açısından benzerdir. Doğal lifin 

kendisi de bir kompozit olarak değerlendirilebilir çünkü amorf olan bir 

lignin ve hemiselüloz matrisinde sert, kristalli selüloz mikrofibrilleri ile 

pektin, vaks ve bazı suda çözünebilen bileşikler içermektedir (Stokke 

ve ark., 2013; Pandey ve ark., 2015). Ayrıca bitkisel yapılarda 

bulunması nedeniyle selüloz, dünyada bulunan en bol organik bileşiktir. 

Dahası selüloz, bitki hücresini ana yapısal bileşeni olduğu için hücre 

duvarlarına sağlamlığını, rijitliğini ve stabilitesini vermektedir. Öte 

yandan literatür çalışmalarında bir elyafta bulunan selüloz miktarı ile 

farklı uygulamalar için geliştirilen kompozit malzemelerin özellikleri 

ve performansı ile doğru orantılı bir ilişki olduğu belirtilmiştir (Pandey 

ve ark., 2015). Doğal liflerin bileşimleri için okuyucu (Faruk ve ark., 

2012; Calistor ve ark., 2014) derleme kaynaklarını inceleyebilir.  

5. DOĞAL ELYAFLAR VE ÖZELLİKLERİ  

Doğal elyafların sahip olduğu spesifik özellikleri, ticari potansiyeli, 

yaygın doğal lifler için iklim gereksinimleri ve doğal liflerin coğrafi 

büyüme alanına göre sınıflandırılması detaylı olarak (Rowell, 2008; 
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Pandey ve ark., 2015; Faruk ve ark., 2012) kaynaklarında incelenmiştir. 

Doğal elyafları sınıflandırma hususunda farklı yaklaşımlar 

bulunmaktadır. Bazı kaynaklar elyafları, kağıt yapımı, tekstil, 

kompozitler, vb., endüstriyel kullanımına göre sınıflandırır iken, diğer 

kaynaklar ise elyafları sert ve yumuşak elyaf, uzun ve kısa elyaf, selüloz 

içeriği, mukavemet, renk vb. gibi özelliklerine göre organize 

etmektedir. Bu çalışmada doğal elyaflar için, (Rowell, 2008; Pandey ve 

ark., 2015; Faruk ve ark., 2012; Muthuraj ve ark., 2015) kaynaklarında 

yer alan ve en yaygın sınıflandırma olan botanik türe göre 

sınıflandırılma esas alınmıştır. Bu sınıflandırma metodu kullanılarak, 

altı temel doğal lif türü tanımlamak mümkündür:  

1. Bast lifleri; jüt, keten, kenevir, rami, kenafi vb., 

2. Yaprak lifleri; muz, sisal, agave, ananas vb.,  

3. Tohum lifleri; hindistan cevizi, pamuk, kapok vb., 

4. Çekirdek lifler; kenaf, kenevir, hint keneviri vb., 

5. Çim ve Kamış lifleri; buğday, mısır, pirinç vb., 

6. Diğer lifler; Ağaç, kök vb., 

 

Bu sınıfladırma gruplarında yer alan doğal elyaf kaynakları detaylı 

olarak Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1’ de çevresel kaygılar nedeniyle 

giderek yükselen bir pazara sahip olan doğal elyaf takviyeli 

 

 

 



     Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar  | 141 

 
Tablo 1. Altı Temel Doğal Lif Türü (Pandey ve ark., 2015).  
 

Bast Yaprak 

Çekirdek Öz 
Çim/ 

Kamış 
Diğer 

Elyaflar Koza Kabuk Meyve Sap    

Kenevir Ananas Pamuk     Kenaf Buğday Ağaç 

Rami Sisal  Kapok    Jüt Yulaf Kökler 

Keten Agav  Sünger    Kenevir Arpa Galmpi 

Kenaf Henequen  İpekotu    Keten Pirinç  

Jüt Curaua   Hindistan 

cevizi 

   Bambu  

Mesta Muz    Palmiye 

Yağı 

  Bagas  

Urena Abaka     Pirinç  Mısır  

Bamya Palmiye     Yulaf  Kolza  

 Cabuja     Buğday  Çavdar  

 Albardine     Çavdar  Esparto  

 Rafya       Sabai  

 Curaua       Canary 

Çim 

 

 

kompozitler ve biyokompozitlerin elyaf kaynakları görülmektedir. 

Elyaflar, tabloda verilen ağaç veya bitkilerin üretim aşamalarının yan 

ürünleri olabileceği gibi, ana ürün olarak da elde edilebilir. Bu da hem 

ekonomik hem de çevresel etmenler nedeniyle doğal elyafların sahip 

olduğu büyük potansiyeli göstermektedir. Tablo 1’de yer alan doğal 

elyaf kaynağı bitkiler birincil ve ikincil şeklinde sınıflandırılmaktadır. 

Birincil bitkiler, elyaf içeriği için yetiştirilen bitkiler iken ikincil bitkiler 

ise elyafların yan ürün olarak üretildiği bitkilerdir. Jüt, kenevir, kenaf 

ve sisal birincil bitki örnekleri; ananas, palmiye yağı ve hindistancevizi 

ise ikincil bitki örnekleridir (Faruk ve ark., 2012). 
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Bast elyafları genel olarak, yüksek çekme mukavemeti, rijitlik ve modül 

gerektiren uygulamalar için tercih edilirken, bazı bast elyafları ve 

yaprak elyafların ise yonga levhalarda, lif içeren levhalarda, otomotiv 

bileşenlerinde, konut ve altyapı uygulamalarında kullanıldığı 

bildirilmektedir (Anandjiwala ve Blouw, 2007). Ayrıca yaprak elyafları 

ve hindistancevizi elyafları ip yapım malzemesi olarak kullanılırken, 

konfeksiyon işlemlerinde pamuk, halı ve çuvallamada ise jüt elyafları 

kullanılmaktadır. Diğer tarımsal ve endüstriyel işlemlerin yan ürünü 

kabuklar ve atıklar gibi diğer ürünler de endüstriyel uygulamalar için 

yenilenebilir tarımsal kaynak esaslı kompozitlerin geliştirilmesi için 

önemli bir elyaf kaynağı oluşturmaktadır (Pandey ve ark., 2015). 

5.1. Bast elyafları;  

Bu elyaflar, iki çenekli bitkilerin iç kabuğundan veya floeminden gelir 

ve bitki gövdesine yapısal dayanım ve rijitlik sağlar. Bu elyaflar, ince 

bir kabuğun altında uzanır ve elyaf demetleri veya şeritleri halinde 

bulunur ve gövdenin uzunluğuna paralel uzanır. Bu elyaf grubunda yer 

alan bazı elyaflar (keten, rami kenevir, kenaf ve jüt) çok uzundur ve 

en/boy oranı 1000'dir (Rials ve Wolcott, 1997). Bast lifleri yüksek 

derecede kristalliğe sahiptir, bu da lifleri daha rijit ve gevrek hale 

getirmektedir. Bast elyaflarının sahip olduğu kimyasal ve mekanik 

özellikler (Kılınç  ve ark., 2017) kaynağında sıralanmıştır.  
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5.1.1. Kenevir elyafı;  

 

Kenevir, bast elyafları sınıfında yer alan ve Cannabis ailesine ait 

bitkilerin ortak adıdır. Ilıman ik limlerde yetişen tek yıllık bir bitkidir 

(Rowell, 2008; Faruk ve ark., 2012; ). Cannabis sativa L. subsp. sativa 

var. sativa, Avrupa, Kanada, Çin gibi ülkelerde endüstriyel elyaf için 

yetiştirilen çeşit iken, C. sativa subsp. Indica, ise düşük elyaf kalitesine 

sahip olması nedeniyle daha çok tıbbi amaçlı yetiştirilmektedir 

(Rowell, 2008). Kenevir, dünyada ekimi gerçekleştirilen en eski kültür 

elyaf bitkisi olarak kabul edilmektedir. Avrupa’da kültür bitkisi olarak 

yetiştirilmesi hususunda önemli sübvansiyonlarla desteklenmektedir 

(Faruk ve ark., 2012). Şekil 3 te kenevir bitkisi görülmektedir. 

 
 

Şekil 3. Kenevir Bitkisi (kaynak: gettyimages.com) 
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5.1.2. Rami elyafı;  

Dikkate değer bir başka Bast elyaf grubunda yer alan Rami (Çin 

keneviri) ısırgan otu ailesi Urticaceae(Boehmeria) 'ye aittir ve yaklaşık 

100 tür içermektedir (Faruk ve ark., 2012). Sıcak ve nemli iklimlerde 

olgunlaşan çok yıllık bir bitkidir. Rami elyafları (Şekil 4), ince bir 

kabuk tabakasının altındaki gövdenin korteks tabakasında bulunur. 

Kabuğun sakızlı pektinli doğası nedeniyle, liflerin kabuktan tamamen 

izole edilmesi zordur. Elyafı ayırma adımları, kazıma, vurma, ısıtma, 

yıkama ve kimyasal işlemeyi içermektedir (Rowell, 2008). Bütün bu 

adımlar, lifleri zamk maddesinden ayırmaya yarar. Lifler, jüt ve keten 

gibi diğer Bast liflerine benzer ama daha incedir  

 
 

Şekil 4. Rami Bitkisi (kaynak: wikipedia.org) 
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Şekil 5. Jüt Bitkisi (kaynak: gettyimages.com) 

ve kuru haldeyken çok güçlüdür, öte yandan ıslakken ise daha güçlüdür. 

Mekanik özellikleri en iyi bast elyaflardandır.  

5.1.3. Jüt elyafı;  

Yaklaşık 100 türü bulunan jüt elyafı Corchorus ailesindeki bitkilerden 

üretilmektedir. Doğal büyüme alanı Bangladeş, Hindistan ve Çin gibi 

ülkelerin ılık ve yağışlı iklim alanlarıdır. En ucuz doğal elyaflardandır 

ve üretimi pamuktan sonra ikinci sırada yer almaktadır (Rowell, 2008; 

Faruk ve ark., 2012). C. capsularis (beyaz jüt olarak bilinir) ve C. 

olitorius (Tassa jüt olarak bilinir) ticari olarak sırasıyla Hindistan ve 

Bangladeş'te yetiştirilir ve çuval bezi olarak adlandırılmaktadır. 

Çekirdek ve çubuk lifleri kâğıt yapımında kullanılmaktadır (Rowell, 

2008). Jüt bitkisi Şekil 5’te verilmiştir. 
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5.1.4. Keten elyafı;  

Linaceae familyasına aittir ve dünyadaki en eski lif bitkilerinden biridir 

(Rowell, 2008; Faruk ve ark., 2012). 5000 yılı aşkın bir süredir keten 

yapmak için kullanılmıştır. Linen keten, Linum cinsinin yaklaşık 230 

türü vardır. Linen keten, L. usitatissimum, tek yıllık bitkidir ve ılıman 

iklimlerde yetişir. En fazla üretim yapan ülkeler Çin, Fransa ve Beyaz 

Rusya'dır. Bu bitki hem lifi, hem de keten tohumu yağı yapımında 

kullanılan tohumları için yetiştirilmektedir. Bast elyaflarından keten 

katma değeri en yüksek tekstil pazarlarında kullanılmaktadır. Ayrıca, 

kompozitler alanında da yaygın olarak kullanılmaktadır (Faruk ve ark., 

2012). Şekil 6’ da lifi elde edilebilen keten bitkisi görülmektedir. 

 
 

Şekil 6. Keten Bitkisi (kaynak: gettyimages.com) 
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5.1.5. Kenaf elyafı;  

Kenaf, Hibiscus cinsine dâhildir ve yaklaşık 300 türü vardır (Rowell, 

2008; Faruk ve ark., 2012). Hibiscus cannabinus, güney Asya, 

Hindistan, Bangladeş, Tayland ve Afrika'nın bazı bölgelerine özgüdür. 

Ilıman iklimlerde ye- tişen tek yıllık bir bitkidir (Şekil 7). Gövde, dış 

kabuk, bast lifleri ve büyük bir merkezi çekirdek veya çubuk liflerinden 

oluşur. Literatürde bu elyafın, kompozit ürünlerde kullanım açısından 

iyi bir potansiyel gösterdiği aktarılmıştır (Faruk ve ark., 2012). 

Dekortikasyon (bir yapıdan dış tabakanın veya korteksin çıkarılması 

işlemi) ekipmanlarındaki gelişmeler, kenaf bitkisinin lif kaynağı olarak 

değerlendirilmesine sebebiyet vermiştir. 

5.2. Yaprak elyafları;  

5.2.1. Ananas elyafı;  

Bu elyaf (Ananas comosus), Brezilya'ya özgü tropikal ve çok yıllık 

otsul bir bitkidir. Yapraklar, kalın bir gövdeyi çevrelerken lifler 

yapraklardan gelmekte ve yaprakların uzunluğu boyunca uzun lif 

demetleri şeklindedir (Rowell, 2008; Mukherjee ve Satyanarayana, 

1986). Ayrıca ananas yaprağı lifi, selüloz açısından zengindir, nispeten 

ucuzdur ve bol miktarda bulunur. Bu elyaf da polimer takviyeli 

kompozitlerde kullanılma açısından önemli bir potansiyele sahiptir 

(Faruk ve ark., 2012). Ananas yaprağı lifleri, ananas kültür 

yetiştiriciliğinin atık ürünüdür, bu nedenle nispeten ucuz olan ananas 

lifleri endüstriyel amaçlar için kullanılabilir. Ananas kültür bitkisi Şekil 

8’de verilmiştir.  
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5.2.2. Sisal elyafı;  

Sisal, bir agavdır (Agave sisalana) ve ticari olarak Brezilya ve Doğu 

Afrika'da üretilir. Batı yarım kürede ise özellikle Meksika'ya özgüdür 

(Rowell, 2008; Faruk ve ark., 2012). Bu elyaf, kılıç şek- 

 
 

Şekil 7. Kenaf Bitkisi (kaynak: researchgate.net, uploaded by Sarah Cook) 

 
 

Şekil 8. Ananas Kültür Bitkisi (kaynak: gettyimages.com) 
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linde yapraklarla büyüyen bir agavdır. Sisal bitkisi çok yıllık bir bitkidir 

ve koyu ila açık yeşil yaprak üretmektedir. Her yaprak yaklaşık 

ortalama 1000 lif içerir (Mukherjee ve Satyanarayana, 1984). Bitkinin 

ağırlıkça sadece yaklaşık %4'ünü oluşturan lif elementi, dekortikasyon 

olarak bilinen bir işlemle elde edilir. Bu liflerin kullanım düzeyi 

sentetik ürünler ve yeni hasat tekniklerinin benimsenmesi nedeniyle her 

geçen gün azalmaktadır (Faruk ve ark., 2012). Sisal elyafının elde 

edildiği sisal kültür bitkisi, Şekil 9’ da görülebilir. 

 

 
Şekil 9. Sisal Kültür Bitkisi (kaynak: gettyimages.com) 

5.2.3. Agave elyafı; 

Bu elyaf, Agavaceae ailesine ait, aynı adı taşıyan büyük bir botanik 

cinsinin etli yapraklı bitkisinin adıdır. En yaygın olarak yetiştirilen agav 
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türleri arasında Agave americana, A. angustifolia, mavi agave (A. 

tequilana) ve A. attenuata bulunmaktadır. Bitki (Şekil 10) koyu yeşil 

yapraklı sisal bitkisine benzer. Her rozet sadece bir kez çiçek açtığı için 

yavaş büyür. Çiçeklenme sırasında yaprak rozetinin ortasından uzun bir 

sap büyür. Mavi agavın kalpleri tekila yapmak için kullanılır. Çok kaba 

bir elyaftır ancak filtreler, jeotekstiller ve kompozitler olarak 

kullanılabilir (Rowell, 2008; Mukherjee ve Satyanarayana, 1986).  

5.3. Tohum elyafları;  

 5.3.1. Pamuk elyafı;  

Pamuk bitkisi (Gossypium), dünyadaki tropikal ve subtropikal 

bölgelere özgü bir çalıdır. Tek yıllık bir bitkidir ve Amerika Birleşik 

Devletleri'ndeki hemen hemen tüm ticari pamuk, Gossypium hirsutum 

(yayla pamuğu) ve G. barbadense (Mısır pamuğu) türleridir (Rowell, 

2008). Ham pamuk kozalarını (tohum kılıfları) saf elyafa dönüştürmek 

için yapılan işlemlerde ağırlığın yalnızca %10'u veya daha azı 

kaybedilir, bu açıdan verimli bir prosestir. Dünyada büyük pamuk 

üreticileri Çin, ABD, Rusya ve Hindistan'dır. Pamuk lifi iki gruba 

ayrılır: tiftik olarak bilinen daha uzun lifler ve linter olarak bilinen daha 

kısa liflerdir. Hasata hazır pamuk bitkisi Şekil 11’ de verilmiştir. 

 5.3.2. Kapok elyafı;  

Bu bitki, Malvales takımından ve Malvaceae familyasından gelen hızla 

büyüyen bir tropik ağaçtan (Ceiba pentandra) gelir (Rowell, 2008) ve 

Meksika, Orta Amerika ve Karayipler'e özgüdür. Ye- 
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Şekil 10. Agave Kültür Bitkisi (kaynak: gettyimages.com) 

 
 

Şekil 11. Pamuk bitkisi (kaynak: gettyimages.com) 
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tişkin ağaçları birkaç yüz tohum kabuğu üretir ve bu tohum baklaları 

sarımsı liflerle çevrili tohumlar içerir. Kapok elyafı, elyaf lümenlerinde 

hapsolmuş hava nedeniyle batmaz ve suya dayanıklıdır. Bu nedenle can 

yeleklerinde kullanılmaktadır. Bu bitkinin lifini tohumlardan ayırmak 

yoğun bir süreç gerektirmekte ve bu lifler iplik haline 

getirilememektedir (Rowell, 2008). Lifler, geniş lümenli pürüzsüz, 

şeffaf, silindiriktir. Şekil 12’de Kapok ağacı görülmektedir. 

5.3.3. Sünger bitki elyafı; 

Bu lif, Luffa cinsinin tropikal ve subtropikal yıllık asmalarıdır. Luffa 

acutangula ve L. aegyptiaca'nın meyveleri sebze olarak yetiştirilir ve 

yenir (Rowell, 2008; Paglicawan ve ark.,  

 
 

Şekil 12. Kapok ağacı (kaynak: gettyimages.com) 
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(a) (b) 

Şekil 13. Sünger Bitkisi (a) Gelişim Evresinde ve (b) Hasat Edilmişken (kaynak: 

gettyimages.com) 

2005). Meyve olgunlaştığında, gözenekli ve lifli bir iskelet gövde içerir. 

Olgun meyvelerde bulunan bu lif, temizlik için fırça veya sünger olarak 

kullanılır. Ayrıca gemilerde filtreleme amaçlı ve şapka yapımında 

kullanılmaktadır. Günümüzde vücut peelingi amacıyla da yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Paglicawan ve ark., 2005). Geotekstiller ve 

kompozitlerde kullanılabilecek daha rijit ve güçlü lifler üretmek için 

söz konusu lif yapısı mekanik olarak parçalanabilmektedir (Rowell, 

2008; Paglicawan ve ark., 2005). Şekil 13’te sünger bitkisi gelişim 

evresinde (a) iken ve hasat sonrası lifleri (b) görülebilir. 

5.3.4. Hindistancevizi elyafı;  

Hindistan cevizi, palmiye ağacı Tamil ve Malayalam'dan gelir (Rowell, 

2008). Bu bitki aylık olarak çiçek açar ve meyvenin olgunlaşması bir 

yıl sürer. Hindistan cevizi söz konusu palmiye ağacının to- 
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Şekil 14. Hindistancevizi Meyveleri (kaynak: gettyimages.com) 

humudur (Satyanarayana ve ark., 1982). Hindistan cevizi kabuğu lifleri, 

Hindistan cevizi üretiminin bir yan ürünüdür ve hindistancevizinin 

kabuğu ile dış kabuğu arasında bulunur (Rowell, 2008; Paglicawan ve 

ark., 2005). Lif, elle veya bir makine ile kabuğunun alınmasıyla izole 

edilir. Beyaz ve kahverengi Hindistan cevizi olmak üzere iki çeşidi 

bulunmaktadır. Kahverengi olan olgunlaşmış hindistancevizinden elde 

edilirken, beyaz olan ise olgunlaşmamış olandan elde edilmektedir. 

Kahverengi olan beyaz olana göre daha çok lignin içermektedir. Ancak 

beyaz olan ise daha ince ve esnek bir liftir. Hindistan cevizi lifinin 

başlıca üreticileri Hindistan ve Sri Lanka'dır ve her yıl üretilen hindistan 

cevizi liflerinin yarısından fazlası da yine bu iki ülkede tüketilmektedir 

(Rowell, 2008). Hindistan cevizi üretimi büyük ölçüde talebe göre 

belirlenmektedir. Bol miktarda işgücü ve girdi maliyetleri nedeniyle 

piyasa fiyatları değişkenlik gösterebilmekte ve hindistancevizi 
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üreticilerinin söz konusu piyasa koşullarına ve fiyatlarına nispeten hızlı 

bir şekilde uyum sağlamasını gerektirebilmektedir (Paglicawan ve ark., 

2005). Şekil 14 te hindistancevizi meyvesi kabuğu etrafındaki lifler 

görülmektedir. 

5.3.5. Palmiye ağacı elyafı;  

Palmiye ağacı (Elaeis), Arecaceae veya palmiye familyasının iki 

türünden oluşur (Rowell, 2008; Paglicawan ve ark., 2005). Afrika 

palmiye ağacı Elaeis guineensis Batı Afrika'ya özgüdür. Amerikan 

palmiye ağacı ise E. oleifera Orta ve Güney Amerika'ya özgüdür. 

Yağları için yetiştirilirler (Rowell, 2008). Olgun bir ağaç, 20m'ye kadar 

büyüyebilir ve kırmızımsı meyveleri büyük salkımlarda yetişir. Her 

meyve, yumuşak, yağlı bir hamurla çevrili, hurma çekirdeği adı verilen 

tek bir tohum içerir. Esas olarak sabun olarak kullanmak için çıkarılan 

bu yağ, yenilebilir ve aynı zamanda petrolün yerine kullanılan palmiye 

yağı üretmek için küspesinden çıkarılır. Bugün en büyük palmiye yağı 

üreticisi Malezya'dır (Rowell, 2008). Palmiye ağacı meyve demeti 

lifleri, plastiklerde takviye lifi olarak kullanılabilmesi için büyük bir 

potansiyele sahiptir (Paglicawan ve ark., 2005). Şekil 15’te bir palmiye 

ağacı kültür bitki tarlası görülmektedir. 

5.3.6. Pirinç kabuğu elyafı;  

Pirinç (Oryza sativa), sap ve kabuk lifleri üretmek için kullanılabilen 

tahıl grubundan yalnızca biridir (Rowell, 2008). Buğday, mısır, çavdar, 

yulaf ve diğer tahıl ürünleri de gövde ve gövde lifleri üretmek için 

kullanılabilir. Pirinç cinsine, ekili alana, iklime ve yetiştirme yöntemine 
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göre farklılıklar olmakla birlikte, pirinç kabuğu genellikle ağırlıkça 

yaklaşık %20'lik bir paya sahiptir (Sung ve ark., 2009).  

Günümüzde pirinç kabuğunun büyük bölümü hayvancılık tesislerinde 

zemin kaplaması, kompost yapımı, sunta yapımı, termoplastiklerde 

dolgu maddesi ve yalıtım malzemesi gibi katma değeri düşük amaçlarla 

kullanılmaktadır (Rowell, 2008; Sung ve ark., 2009). Çoğunlukla, 

pirinç sapları, enerji için yakılır ancak kompozitler için de 

kullanılabilirler. Ayrıca pirinç kabuğu, dış kabuğunun yoğun bir şekilde 

silikonla kaplı olması nedeniyle aşınması zor olmakla kalmayıp, aynı 

zamanda yüksek aşındırıcı özelliklerinden dolayı yem ve endüstriyel 

hammadde olarak kullanılmaya uygun olmama özelliğine de sahiptir. 

Pirinç kabuklarında bulunan lif kaynaklarının ileri düzeyde kullanımı 

için pirinç kabuğu liflerinin kimyasal bileşimi ve morfolojik özellikleri 

detaylı bir şekilde (Sung ve ark., 2009) kaynağında analiz edilmiştir. 

Şekil 16 da hasat edilmeye hazır, olgunlaşmış pirinç bitkileri 

görülebilir. 
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Şekil 15. Palmiye Ağacı (kaynak:gettyimages.com) 

 
 

Şekil 16. Olgun Pirinç Bitkileri (kaynak: gettyimages.com) 
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5.4. Öz elyaflar;  

Öz elyaflar, kenaf, jüt ve kenevir gibi bitkilerin merkezinde bast liflerin 

iç kısmında bulunmaktadır. Bu liflerin ortalama uzunluğu 1 mm’ den 

az ve en/boy oranı 20’den kısa olan liflerdir (Rowell, 2008). Bu lifler, 

bast liflerden daha düşük yoğunluğa ve daha ince hücre duvarlarına 

sahiptir.  

5.5. Çim ve kamış elyaflar;  

Çim ve kamış bitkilerinden elde edilen yan ürünler, lif üretimine uygun, 

bol, ucuz ve yenilenebilir kaynaklardır. Mısır, buğday, pirinç, soya 

fasulyesi, sorgum ve şeker kamışı gibi büyük mahsullerden her yıl 

dünya çapında yaklaşık 2000 milyon ton yan ürünün oluşturulduğu 

tahmin edilmektedir (Huda ve ark., 2007).  

Sentetik lif kaynaklarının fiyatları ve ileride yaşanacak bulunabilirliği, 

üretimlerindeki sera gazı salınımı ve doğaya karışmasındaki endişeler 

nedeniyle çim ve kamış gibi tarımsal yan ürünlerin doğal selülozik lif 

kaynağı olarak kompozitlerde kullanımını daha da önemli hale 

gelmiştir (Costa ve ark., 2013). Tarım ve biyoyakıt endüstrisi, bu yan 

ürünleri tekstil, kompozit ve biyomedikal uygulamalar için yeni 

selüloz, protein ve sentetik lif kaynağı olarak kullanma potansiyeline 

sahiptir (Huda ve ark., 2007). Bu başlık altında buğday, mısır gibi çok 

bilinen bitkiler yerine bölgeden bölgeye değişse de daha az bilinen elyaf 

türleri tanıtılmıştır. 
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5.5.1. Şeker kamışı elyafı;  

Şeker kamışı; Saccharum, buğdaygiller (Poaceae) familyasının 37 uzun 

çim türlerinden bir cinsidir (Rowell, 2008). Dünyanın tropik 

bölgelerine has bir bitkidir. Brezilya ve tropikal Pasifik Adaları, şu anda 

dünyanın en büyük şeker kamışı yetiştiricileridir. Brezilya 2011/12 

hasadında 588,915 milyon ton şeker kamışı üretimi gerçekleştirdiği 

tahmin edilmektedir (Costa ve ark., 2013). Şeker kamışı, şeker 

açısından zengin, güçlü, eklemli sapları vardır (Şekil 17). Şeker kamışı 

genellikle kesimden sonra yeniden yayılır. Dikildikten sonra, kamış 

birkaç kez hasat edilebilir ve rasyon adı verilen saplar yeniden 

büyümektedir. Genellikle her ardışık hasat daha düşük bir verim verir, 

bu nedenle belirli bir hasat döngüsü sonunda tüm tarla yeniden ekilir 

(Rowell, 2008).  

Saman ve küspe, şeker kamışı işlenmesinden üretilen kalıntılardan 

bazılarıdır. Kamış ezilmeden önce çıkarılan malzemeye saman denir 

(Costa ve ark., 2013; Saad ve ark., 2008). Yaklaşık olarak ekili bir 

araziden elde edilen bir ton ekili şeker kamışından, 140 kg şeker kamışı 

samanı üretildiği aktarılmıştır (Costa ve ark., 2013). Şeker kamışı 

samanı, kurutulmuş/taze yaprakları ve bitkinin tepesini içerir (Saad ve 

ark., 2008). Şeker kamışı samanı üç ana makromoleküler bileşenden 

oluşur: selüloz, poliozlar ve lignin (Lu ve ark., 2009). Bu 

makromoleküler fraksiyondan lignoselülozik malzemelerin ayrılması 

fiziksel, biyolojik ve kimyasal işlemlerle gerçekleştirilebilir. Kimyasal 

işlem, kağıt hamuru ve kağıt endüstrilerinde kullanılmaktadır. 

Hamurlaştırma işlemi lignini tamamen çıkarmak için yeterli değildir; 
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bu nedenle, ikinci bir adım olan ağartma, selülozik hamurda bulunan 

artık lignini gidermeyi amaçlayan fiziksel-kimyasal bir işlemden oluşur 

(Saad ve ark., 2008). 

5.5.2. Bambu (hintkamışı) elyafı;  

Bambu (Dendrocalamus strictus), dünyanın tropikal ve subtropikal 

bölgelerinde yetişen bir grup odunsu çok yıllık çim buğdaygiller 

bitkisidir. Bambu, Asya ve Güney Amerika'da bol miktarda bulunan bir 

doğal kaynaktır, çünkü büyümesi sadece birkaç ay alır. Bambuların 91 

cinsi ve yaklaşık 1000 türü vardır ve çok farklı iki biçimde büyürler: 

biri tek gövdeli bitkiler (sempodial) ve diğeri yoğun kümelenmiş 

bitkiler (monopodial) şeklindedir (Rowell, 2008). Dünyanın en hızlı 

büyüyen bitkilerinden biridir ancak olgunlaşması 3 ya da 4 yıldan önce 

gerçekleşmez. Bambu elyaf demetleri sert ve kırılgandır. Bu lifler 

köreltilmiş ya da sivri uçlu dikdörtgen kalın duvarlı hücrelere sahip 

uzun dar liflerle karakterize edilirler (Rowell, 2008). Bu lifler, 

genellikle inşaat, marangozluk, dokuma, örgü vb. işlerde kullanılır. 

Bambu kamış bitkileri Şekil 18’ de verilmiştir. 

Bu liflerden, ekolojik amaçlı kompozitlerin geliştirilmesi ve temel 

mekanik özellikleri (Okubo ve ark., 2004) kaynağında 

değerlendirilmiştir. Ağırlığına göre yüksek mukavemet, gövdesinde 

uzunlamasına hizalanmış liflerden elde edilir (Okubo ve ark., 2004). 

Uzunluğu boyunca birçok düğüm bulunan tek yönlü elyaf takviyeli bir 

kompozitinkine benzeyen benzersiz bir yapıya sahiptir ve ve bambu lifi 

uzunluğu boyunca yönlendirilmiş, odunsu bir matris içine gömülmüş 
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selüloz elyaflarından oluşmaktadır (Deshpande ve ark., 2000). “Doğal 

cam elyafı” olarak adlandırılan ve yüksek potansiyeliye sahip bu bambu 

liflerinin, bu odunsu matris yapı içinden çıkarılması için yeni  

 
 

Şekil 17. Hasat Edilen Şeker Kamışı Bitkisi (kaynak: gettyimages.com) 
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Şekil 18. Bambu Bitkisi (kaynak: gettyimages.com) 

araştırmaların yapılması gerekir (Okubo ve ark., 2004; Deshpande ve 

ark., 2000). Bambu liflerinin mevcudiyeti sınırlıdır, çünkü liflerin 

bambudan çıkarılması için çok az çaba sarf edilmiştir. Bu sebeple, bu 

liflerin özellikleri ve polimerler için takviye olarak kullanımları 

hakkında ciddi sayıda çalışma bulunmamaktadır ancak bambu ile ilgili 

mevcut veriler, daha az yoğun yük taşıyan uygulamalarda kullanılan 

kompozitlerde takviye elemanı olarak kullanılması için çok iyi bir 

potansiyeli olduğunu göstermektedir (Deshpande ve ark., 2000).  

5.5.3. Sorgum elyafı;  

Bazı kaynaklarda Johnson otu olarak da ifade edilen Sorgum, lif içeriği 

için kullanılabilecek saplı  
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Şekil 19. Sorgum Bitkileri (kaynak: gettyimages.com) 

bir bitki ailesinin sadece bir örneğidir (Rowell, 2008). Johnson otu 

(Sorghum halepense), sorgum ailesinin bir çimidir. Bu ailede pirinç, 

mısır, buğday vb. samanlar sayılabilir. Çim lifleri, genel olarak, 

köreltilmiş veya sivri uçlu dar kalın duvarlı liflerdir. Lif uzunluğu ve 

genişliği, bu ailedeki türler içinde ve türler arasında farklılık 

gösterebilir (Ilvessalo-Pfäffli, 1995). Sorgum kültür bitkisi, Şekil 19 

dan görülebilir. 

Sorgum, dünyanın başlıca gıda ürünlerinden biridir ve hasat sonrası 

hatırı sayılır oranda yan ürün üretmektedir. Sorgum üretimi ayrıca esas 

olarak selüloz, hemiselüloz ve ligninden oluşan yaklaşık 58 milyon ton 

yan ürün bırakır. Bu yan ürünler şu anda sınırlı kullanıma sahiptir ancak 

tekstil endüstrisi, kompozitler ve diğer lifli uygulamalarda doğal 

selüloz lifleri üretmek için kullanılabilecek ucuz ve bol kaynaklı bir 
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potansiyele sahiptir. Sorgum samanının kâğıt ve kağıt hamuru 

endüstrisi için potansiyel hammadde olabileceği bildirilmiştir (Reddy 

ve Yang, 2007). Sorgum ailesindeki tarımsal ürünlerin yan 

ürünlerinden lif üretmek, yalnızca mahsullere değer katmakla 

kalmayacak, aynı zamanda lif endüstrisini de daha sürdürülebilir hale 

getirecektir. Çünkü şu anda piyasa bulunan hem doğal hem de sentetik 

lifleri kullanmanın birçok dezavantajı vardır. Daha önce de 

vurgulandığı gibi sentetik liflerin petrol kaynaklı olması ve birincil ürün 

olarak lif için üretilen doğal liflerin, doğada kıt kaynaklara sahip su, iyi 

toprak ve diğer kaynaklara ihtiyaç duyması bu dezavantajlara örnek 

olarak gösterilebilir. Sorgum ailesi tarımsal ürünlerinin çoğu, özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde kuru ve kurak iklimlerde yetiştirildiğinden, 

bu yan ürünlerin/atıkların kullanılması hem ürüne değer katmaya, hem 

de çiftçilere ekonomik olarak fayda sağlamaya yardımcı olacaktır 

(Reddy ve Yang, 2007). 

5.6. Diğer Elyaflar;  

5.6.1. Odun elyafları;  

Odun, lignin, selüloz ve çeşitli hemiselülozlar gibi doğal polimerler 

içerir (Rowell, 2006). Rijit, güçlü, sağlam ve hafif bir malzeme yapısına 

sahip olmasının yanısıra performansı ve düşük maliyeti nedeniyle 

insanoğlu tarafından binlerce yıldır kullanılan bir yapısal malzeme 

olmuştur (Clemons, 2008). Odun elyafı, ağacın gövdesi boyunca 

birbirine paralel olarak düzenlenmiş içi boş, uzun, iğ şeklindeki 

hücrelerden oluşur. Bu liflerin lümeni (liflerin içi boş merkezi) 
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tamamen veya kısmen reçineler veya zamklar gibi tortularla veya tiloz 

adı verilen komşu hücrelerden gelen büyümelerle dolu haldedir (Miller, 

1999).  

Odun elyaflar için ağaçlar, yumuşak ağaçlar ve sert ağaçlar olarak iki 

geniş sınıfa ayrılabilir. Yumuşak ağaçlar, gözeneksiz, damar içermeyen 

ve çiçeği yumurtalıklarında görünmeyen gymnospermler olarak 

adladırılan kozalaklı ağaçlardır. Genel olarak, yumuşak ağaçlar piramit 

şeklinde büyür: zemine yakın geniş iken zirveye yaklaştıkça 

küçülmektedir. Sedir, çam, köknar, ladin, baldıran otu, demirhindi ve 

sekoya ağaç türleri, yumuşak ağaçlara örnek olarak verilebilir ve bu 

tipin lifleri, sert ağaç liflerinden daha uzun olduğu bildirilmiştir 

(Rowell, 2008). 

Sert ağaçlar, sonbaharda kaybolan geniş yapraklı, gözenekli, damar 

elementleri içeren ve yumuşak ağaçların aksine tohumları çiçeğin 

yumurtalıklarında bulunan anjiyospermlerdir. Sert ağaçların genellikle 

tam bir üst tacı vardır. Sert ağaçlara örnek olarak dişbudak, kayın, 

karaağaç, kuzey amerika cevizi, akasya, akçaağaç, meşe, söğüt, ceviz, 

kavak, kiraz, çınar, huş ağacı, titrek kavak, pamuk ağacı, ıhlamur, 

balkabağı ve manolya verilebilir (Rowell, 2008). 

Odun malzemesi, polimer kompozit açısından birçok ticari sentetik 

polimerden daha ucuz, daha rijit ve daha güçlüdür, bu nedenle dolgu 

veya takviye elamanı olarak kullanılabilme potansiyelini 

bulunmaktadır (Miller, 1999). Bütün doğal elyaf ve polimerlerde 

olduğu gibi bu tarz uygulamalarda kullanılmadan önce nem emme gibi 
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spesifik malzeme davranışlarının iyi anlaşılması önemlidir (Stokke ve 

ark., 2013). Çünkü doğal lifler doğası gereği suyu seven (hidrofilik) bir 

yapıya sahipken bu liflerin matrisleri polimerler ise su sevmez 

(hidrofobik) bir yapıdadır. Odun kompozitleri, Levha kompozitleri, 

yapısal kompozitler, Mekanik olarak lamine edilmiş elemanlar, 

Kalıplanmış ürünler ve Odun-Odun dışı ürün kompozitleri şeklinde 

sınıflandırılmaktadır (Güller, 2001). 

6. DOĞAL LİFLERİN KULLANILMA POTANSİYELİ VE 

GELECEK BEKLENTİLERİ;  

Günümüzde küresel ısınma nedeniyle yaşanan çevre felaketleri, çevre 

konusunda toplumsal ilgi, önem ve hassasiyetlerin artmasına neden 

olmuştur. Doğal çevrenin korunması ve korunurken de geliştirilmesini 

amaçlayan “yeşil büyüme” gibi hareketlerin ortaya çıkmasına neden 

olan bu süreçler, çeşitli ürün veya ürünlerin üretimi safhasında ortaya 

çıkan âtıl kaynaklardan mümkün olduğunda faydalanılması için 

kamuoyu oluşturulmaya çalışılmaktadır. Özellikle tarımsal kökenli 

organik kaynakların mümkün olduğunca geri dönüşümü hem çevresel 

atıkların yönetimi hem de kardondioksit salınımının azaltılması yeşil 

büyümeye katkı sunması açısından önemlidir.  

Sentetik liflerin aksine, doğal lifler daha hafif ve ucuz olmasının yanı 

sıra, düşük CO2 emisyona, yüksek tokluğa, işlemede düşük takım 

aşınmasına, iyi yalıtım özelliklerine, insan sağlığına karşı düşük 

tehlikeye, gelişmiş enerji çevrimine, geri dönüştürülebilirliğe ve 

biyolojik olarak parçalanabilirliğe sahiptirler (Mohanty ve ark., 2000). 
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Ayrıca doğal liflerin bazı mekanik özelliklerinin (spesifik modülü, 

mukavemeti vb.,) cam liflerle karşılaştırılabilir seviyede olduğu 

aktarılmıştır (Mohanty ve ark., 2002; Pandey ve ark., 2015; AL-Oqla 

ve Omari, 2017; Faruk ve ark., 2014). Dahası doğal lif sektörünün 2010 

yılında yaklaşık 290 milyon Amerikan doları seviyelerinde olduğu ve 

artan talebe bağlı olarak 2016 yılında ise 531 milyon doları görebileceği 

bilgisi literatürde aktarılmıştır (Faruk ve ark., 2014). Bununla birlikte, 

doğal elyafların her ülkede tedarik zincirinin kurulamamış olması, her 

lifin her coğrafyada mevcudiyetinin olmaması, neme karşı hassasiyet 

ve her üretimde aynı kalitenin yakalanamaması doğal elyafların sahip 

olduğu dezavantajlar arasındadır. Son üründe yaşanan bu problem, 

değişken hasat zamanları, aynı üründeki farklı cinslerin kullanımı, 

toprak kalitesinin farklılığı, gübreleme yöntemlerindeki uyuşmazlık, 

liflerin nem içeriği, bitki büyümesi sırasındaki iklim koşulları 

değişkenliği gibi birçok faktörle ilgilidir (AL-Oqla ve Omari, 2017; 

Dicker ve ark., 2014).  

Doğal liflerin dezavantajlarının yanında, bu liflerin doğa dostu olması, 

tarımsal kökenli olması ve doğaya çözünmesinin daha kolay olması gibi 

çok önemli avantajlara da sahiptir. Her geçen gün bu liflere artan talep 

tarımsal yan ürünlerin değerlendirilmesi açısından çiftçiler için büyük 

potansiyel taşımaktadır. Ayrıca bu sektöre devlet destekli yatırımların 

yapılması o ülke içerisinde üretilen liflerin çeşitliliğinin de artmasına 

sebebiyet verecek ve tarımsal ürün çeşitliliğin artması ile arz talep 

dengesinde yaşanacak muhtemel değişikliğe bağlı ürün fiyatlarında 

yaşanacak pozitif iklim, çiftçilerin yaşadığı en büyük problem olan fiyat 
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istikrarının sağlanmasına katkı sunacaktır. Dahası, tarımsal üretim 

girdilerinin çok yüksek olduğu günümüzde tarımsal yan ürünlerin 

değerlendirileceği bir sektör yaratılması hem çiftçilerin gelirlerini 

artıracak ve onları üretim yapmaya teşvik edecek, hem de ülkelerin 

üretimden kaynaklı dışa bağımlılığının azalmasını sağlayacaktır. Bu 

nedenle her ülkenin sahip olduğu doğal lif potansiyelini araştırması ve 

bu alandaki sektör altyapısına yatırım yapması, birbirine bağlı birçok 

sektörde üretimin ve daha da önemlisi ciddi oranda istihdamın 

sağlanmasına katkı sunacaktır.   



     Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar  | 169 

 
KAYNAKÇA 

AL-Oqla, F.M., & Omari, M.A. (2017). Sustainable biocomposites: challenges, 

potential and barriers for development. In Green biocomposites (pp. 13-29). Springer, 

Cham. 

Anandjiwala, R. D., & Blouw, S. (2007). Composites from bast fibres-prospects and 

potential in the changing market environment. Journal of Natural Fibers, 4(2), 91-109. 

Burgueno, R., Quagliata, M. J., Mohanty, A. K., Mehta, G., Drzal, L. T., & Misra, M. 

(2004). Load-bearing natural fiber composite cellular beams and panels. Composites 

Part A: applied science and manufacturing, 35(6), 645-656. 

Callister Jr, W. D., & Rethwisch, D. G. (2020). Fundamentals of materials science 

and engineering: an integrated approach. John Wiley & Sons. 

Calistor, N., Nagarajan, V., Mohanty, A.K., Misra, M., 2014. Natural fiber composites 

from agricultural by-products: an overview. In: Netravali, A.N., Pastore, C.M. (Eds.), 

Sustainable Composites: Fibers, Resins and Applications. DEStech Publications, Inc. 

Lancaster, Pennsylvania, USA. 

Clemons, C. (2008). Raw materials for wood–polymer composites. In Wood–polymer 

composites (pp. 1-22). Woodhead Publishing. 

Costa, S.M., Mazzola, P. G., Silva, J.C., Pahl, R., Pessoa Jr, A., & Costa, S.A. (2013). 

Use of sugar cane straw as a source of cellulose for textile fiber production. Industrial 

Crops and Products, 42, 189-194. 

Deshpande, A.P., Bhaskar Rao, M., & Lakshmana Rao, C. (2000). Extraction of 

bamboo fibers and their use as reinforcement in polymeric composites. Journal of 

applied polymer science, 76(1), 83-92. 

Dicker, M. P., Duckworth, P.F., Baker, A.B., Francois, G., Hazzard, M.K., & Weaver, 

P.M. (2014). Green composites: A review of material attributes and complementary 

applications. Composites part A: applied science and manufacturing, 56, 280-289.  



170 | Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar   

 
Faruk, O., Bledzki, A. K., Fink, H. P., & Sain, M. (2012). Biocomposites reinforced 

with natural fibers: 2000–2010. Progress in polymer science, 37(11), 1552-1596. 

Faruk, O., Bledzki, A.K., Fink, H.P., & Sain, M. (2014). Progress report on natural 

fiber reinforced composites. Macromolecular Materials and Engineering, 299(1), 9-

26. 

Gurunathan, T., Mohanty, S., & Nayak, S.K. (2015). A review of the recent 

developments in biocomposites based on natural fibres and their application 

perspectives. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 77, 1-25. 

Güller, B. (2001). Odun kompozitleri. Türkiye Ormancılık Dergisi, 2(1), 135-160. 

Huda, S., Reddy, N., Karst, D., Xu, W., Yang, W., & Yang, Y. (2007). Nontraditional 

biofibers for a new textile industry. Journal of Biobased Materials and Bioenergy, 

1(2), 177-190.  

Ilvessalo-Pfäffli, M. S. (1995). Fiber atlas: identification of papermaking fibers. 

Springer Science & Business Media. 

Kılınç, A.Ç., Durmuşkahya, C., & Seydibeyoğlu, M. Ö. (2017). Natural fibers. In 

Fiber Technology for Fiber-Reinforced Composites (pp. 209-235). Woodhead 

Publishing. 

Lu, X., Zhang, Y., & Angelidaki, I. (2009). Optimization of H2SO4-catalyzed 

hydrothermal pretreatment of rapeseed straw for bioconversion to ethanol: focusing 

on pretreatment at high solids content. Bioresource technology, 100(12), 3048-3053. 

Miller, R.B. (1999). Structure of wood. Wood handbook: wood as an engineering 

material. Madison, WI: USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, 1999. 

General technical report FPL; GTR-113: Pages 2.1-2.4, 113. 

Mohanty, A. K., Misra, M. A., & Hinrichsen, G. I. (2000). Biofibres, biodegradable 

polymers and biocomposites: An overview. Macromolecular materials and 

Engineering, 276(1), 1-24. 



     Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar  | 171 

 
Mohanty, A. K., Misra, M., & Drzal, L. T. (2001). Surface modifications of natural 

fibers and performance of the resulting biocomposites: an overview. Composite 

interfaces, 8(5), 313-343. 

Mohanty, A. K., Misra, M., & Drzal, L. T. (2002). Sustainable bio-composites from 

renewable resources: opportunities and challenges in the green materials world. 

Journal of Polymers and the Environment, 10(1), 19-26. 

Mukherjee, P. S., & Satyanarayana, K. G. (1984). Structure and properties of some 

vegetable fibres. Journal of materials science, 19(12), 3925-3934. 

Mukherjee, P. S., & Satyanarayana, K. G. (1986). Structure and properties of some 

vegetable fibres. Journal of materials science, 21(1), 51-56. 

Muthuraj, R., Misra, M., & Mohanty, A. K. (2015). Studies on mechanical, thermal, 

and morphological characteristics of biocomposites from biodegradable polymer 

blends and natural fibers. In Biocomposites (pp. 93-140). Woodhead Publishing. 

Paglicawan, M.A., Cabillon, M.S., Cerbito, R.P., & Santos, E.O. (2005). Loofah fiber 

as reinforcement material for composite. Philippine Journal of Science, 134(2), 113. 

Pandey, J.K., Ahn, S.H., Lee, C.S., Mohanty, A.K., & Misra, M. (2010). Recent 

advances in the application of natural fiber based composites. Macromolecular 

Materials and Engineering, 295(11), 975-989. 

Pandey, J. K., Nagarajan, V., Mohanty, A. K., & Misra, M. (2015). Commercial 

potential and competitiveness of natural fiber composites. In Biocomposites (pp. 1-

15). Woodhead Publishing. 

Reddy, N., & Yang, Y. (2007). Structure and properties of natural cellulose fibers 

obtained from sorghum leaves and stems. Journal of agricultural and food chemistry, 

55(14), 5569-5574.  



172 | Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar   

 
Rials, T.G., & Wolcott, M.P. (1997). Physical and mechanical properties of agro-

based fibers. In Paper and composites from agro-based resources. CRC Lewis 

Publishers, New York, 63. 

Rout, J., Misra, M., Tripathy, S.S., Nayak, S.K., & Mohanty, A.K. (2001). The 

influence of fibre treatment on the performance of coir-polyester composites. 

Composites Science and Technology, 61(9), 1303-1310. 

Rowell, R.M. (2006). Chemical modification of wood: A short review. Wood Material 

Science and Engineering, 1(1), 29-33. 

Rowell, R.M. (2008). Natural fibres: types and properties. In Properties and 

performance of natural-fibre composites (pp. 3-66). Woodhead Publishing. 

Saad, M.B.W., Oliveira, L.R.M., Cândido, R.G., Quintana, G., Rocha, G.J.M., & 

Gonçalves, A.R. (2008). Preliminary studies on fungal treatment of sugarcane straw 

for organosolv pulping. Enzyme and Microbial Technology, 43(2), 220-225. 

Saba, N., Tahir, P. M., & Jawaid, M. (2014). A review on potentiality of nano 

filler/natural fiber filled polymer hybrid composites. Polymers, 6(8), 2247-2273. 

Saba, N., Jawaid, M., Sultan, M. T. H., & Alothman, O. Y. (2017). Green 

biocomposites for structural applications. In Green Biocomposites (pp. 1-27). 

Springer, Cham. 

Satyanarayana, K.G., Pillai, C.K.S., Sukumaran, K., Pillai, S.G.K., Rohatgi, P.K., & 

Vijayan, K. (1982). Structure property studies of fibres from various parts of the 

coconut tree. Journal of materials science, 17(8), 2453-2462. 

Stokke, D.D., Wu, Q., & Han, G. (2013). Introduction to wood and natural fiber 

composites. John Wiley & Sons. 

Sung, Y.J., Shin, S.J., & Oh, M.T. (2009). Chemical composition of rice hull and 

morphological properties of rice hull fibers. Journal of Korea Technical Association 

of The Pulp and Paper Industry, 41(3), 22-28. 



     Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar  | 173 

 
Suddell, B. C. (2008, October). Industrial fibres: recent and current developments. In 

Proceedings of the symposium on natural fibres (Vol. 20, pp. 71-82). Rome: FAO and 

CFC. 

Okubo, K., Fujii, T., & Yamamoto, Y. (2004). Development of bamboo-based 

polymer composites and their mechanical properties. Composites Part A: Applied 

science and manufacturing, 35(3), 377-383. 

Wu, C.S., & Liao, H.T. (2014). The mechanical properties, biocompatibility and 

biodegradability of chestnut shell fibre and polyhydroxyalkanoate composites. 

Polymer degradation and stability, 99, 274-282. 

Yu, T., Jiang, N., & Li, Y. (2014). Study on short ramie fiber/poly (lactic acid) 

composites compatibilized by maleic anhydride. Composites Part A: Applied Science 

and Manufacturing, 64, 139-146. 

Zampaloni, M., Pourboghrat, F., Yankovich, S. A., et al., (2007). Kenaf natural fiber 

reinforced polypropylene composites: A discussion on manufacturing problems and 

solutions. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 38(6), 1569-1580.  

 

 

 

 

 

 

 

 



174 | Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar  | 175 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 6 

BİTKİSEL YAĞ VE LİF ÜRETİMİ İÇİN KETEN 

(Linum usitatissimum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Prof. Dr. Burhan ARSLAN1 
Araş. Gör. Emrullah CULPAN2 

 

 

 

 

 

1 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tekirdağ, Türkiye. E-mail: barslan@nku.edu.tr  

 OrcID: 0000-0002-9728-4059 

2 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tekirdağ, Türkiye. E-mail: eculpan@nku.edu.tr 

 OrcID: 0000-0002-0702-7121

 

mailto:barslan@nku.edu.tr
mailto:eculpan@nku.edu.tr
https://orcid.org
https://orcid.org


176 | Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar  | 177 

 
GİRİŞ 

Dünyada çok sayıda yağlı tohumlu bitki olmasına rağmen, bugün 

bitkisel yağ sanayinde yaygın olarak kullanılan bitkiler soya, kolza, 

çiğit (pamuk tohumu), yerfıstığı, ayçiçeği, susam, aspir, haşhaş, keten, 

kenevir, hintyağı, jojoba, mısır, zeytin, palm ve hindistan cevizidir. 

İstedikleri ekolojik koşullar nedeniyle jojoba, palm ve hindistan cevizi 

dışındaki yağlı tohumlu bitkilerin tamamı ülkemizde 

yetiştirilebilmektedir (Arslan, 2016). Keten, ülkemizde çok eskiden 

beri tarımı yapılan bir lif ve yağ bitkisidir. 

Dünyada, 2019 yılı verilerine göre yağ amaçlı keten ekiliş alanı 

3.223.531 ha, üretim 3.068.254 ton ve verim ise 95 kg/da’dır. Lif amaçlı 

keten ekiliş alanı ise 259.424 ha, üretim 1.085.734 ton (kaba elyaf ve 

lif) ve verim ise 418 kg/da’dır (Anonymous, 2019). Ülkemizde 2020 

verilerine göre 11.3 ha alandan (hasat alanı 8.3 ha) 4 ton lif amaçlı keten 

üretilmiş olup ortalama lif verimi 48 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Yağ 

amaçlı keten için ise 2012 yılından itibaren günümüze kadar ekili alan 

ve üretim kaydına rastlanmamıştır (Anonim, 2020). Bu da son yıllarda 

ülkemizde yağ amaçlı keten tarımının yapılmadığını ya da istatistiklere 

yansımayacak kadar az olduğunu göstermektedir. 

Keten (Linum usitatissimum L.) 13 cins ve 300 türü içeren Linaceae 

familyasına bağlı ekonomik öneme sahip olan tek bitki türüdür (Koçak 

ve Bayraktar, 2011). İki değişik forma sahip olan keten, lif ve yağ 

üretiminde kullanılan tek yıllık bir endüstri bitkisidir. Uzun boylu, 

yüksekten dallanan ve kuvvetli liflere sahip olan formları lif üretimi 

amacı ile kısa boylu kısmen alçaktan dallanan formları ise yağ üretimi 
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amacı ile yetiştirilmektedir (Yıldırım ve Arslan, 2013). Keten tohumları 

%30-45 oranında yağ içermektedir. Bezir yağı olarak bilenen keten yağı 

doğal olarak kuruma özelliğine sahip olduğu için boya ve vernik 

sanayisinin önemli bir hammaddesidir (Arslanoğlu ve ark., 2017).  

Keten yağının linolenik yağ asidi içeriği yüksektir. Son yıllarda bazı 

ıslah metotları kullanılarak yemeklik olarak kaliteli yağı bulunan keten 

çeşitleri de geliştirilmiştir. Tohumları sarı olan bu çeşitlerde linolenik 

asit oranı %2’nin altına düşürülmüştür (Green, 1986). Yerli tohumluk 

olarak ülkemizde tescil ettirilmiş 3 adet keten çeşidi (Beyaz Gelin, 

Karakız ve Sarı Dane) mevcuttur (Anonim, 2021). Özellikle yağlık 

keten bitkisinin ülkemizde tarımı yaygınlaştırılabilir ve öncelikle nadas 

alanlarında yetiştiriciliği yapılırsa ülkemiz bitkisel yağ açığını kapatma 

potansiyeline sahip alternatif yağ bitkilerinden birisi olabilecektir. 

KETEN TARIMI 

Kökeni ve Tarihçesi 

Bugün üretimi yapılan Linum usitatissimum (L.) türü M.Ö. 1000 yıl 

kadar önce Mısır'da ve Orta Doğu'da yetiştirilmiştir. Eski Mısır'da keten 

kumaşlar giyilmiş ve hatta mumya mezarlarında keten kumaşlar 

bulunmuştur (Bakır, 2005). Ayrıca keten yağının mumyalama 

işleminde kullanıldığına dair kanıtlar bulunmaktadır (James, 2005). 

Eski Yunan ve Romalılar da keteni, lifi ve tohumu için yetiştirmişlerdir. 

Romalılar, daha sonra lif endüstrisinin gelişeceği İngiltere’de keten 

tarımına başlatmışlardır. Avrupa ve Orta Asya'da da keten eski 
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zamanlardan beri keten yetiştirilmektedir. Hindistan'da ise keten yağı, 

eski dinsel törenlerde kullanılmıştır. 

Anadolu’da keten tarımı milattan önce 2000 yıllarına dayanmaktadır. 

Osmanlı döneminde, keten tarımı ve endüstrisinde önemli ilerlemeler 

yaşanmış, I. Dünya Savaşı öncesinde Karadeniz kıyı hattı boyunca 

keten yetiştiriciliği ve keten kumaşı ticareti yapılmıştır. I. Dünya 

Savaşından sonra bu durum gerilemiş ve keten tarımı sadece aile 

ihtiyacını karşılayacak düzeylerde yapılmıştır (Serkan ve Arslan, 

2019). 

Linum cinsi, çoğu Avrupa ve Asya’da, 50’sinin ise Amerika’da olmak 

üzere kuzey kürenin ılıman iklim bölgelerinde yayılmış olan 200 kadar 

türün dahil olduğu bir cinstir. Linum cinsinin sitotaksonomisi karmaşık 

olmakla beraber, kültür formunun (L. usitatissimum) Kuzey Avrupa ve 

Avrasya orijinli ve diploid (2n=30) yapıda olduğu bilinmektedir. Kültür 

keteninin kökeni net olarak bilinmemesine karşın en muhtemel atası, 

çok yaygın olarak bulunan iki veya çok yıllık durumundaki L. 

angustifolium türüdür (Arslanoğlu ve ark., 2017). 

Adaptasyon 

Keten bitkisinin iklim istekleri lif veya yağ keteni olmasına göre 

farklılık göstermektedir. Lif ketenleri kısmen nisbi nemi yüksek serin 

olan kıyı bölgelerde daha kaliteli bir ürün verir. Buna karşılık yağ 

ketenleri daha kurak daha sıcak ve nispeten step bölgelere adapte 

olmuşlardır. Keten, değişen çevre koşullarına pamuk ve jütten daha 
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kolay adapte olabilen ve her ikisinden de daha dayanıklı lif ürünü veren 

bir bitkidir (Şahin, 2020). 

 

Resim 1. Keten Bitkisinin Çiçeği (Anonymous, 2017) 

Yetişme süresi kısa olan ketenin olgunlaşması için en az 90 günlük bir 

vejetasyon süresine ihtiyacı vardır. Normal şartlarda yazlık çeşitlerin 

gelişme süresi 90-120 gün, kışlık çeşitlerin ise 240 günün üzerindedir 

(Tanman, 2009; Endes, 2010; Arslanoğlu ve ark., 2017). 

Sıcaklık ve Güneşlenme 

Keten, genel olarak ılıman iklim bitkisidir (Hall ve ark., 2016). Bitkinin 

iklim isteği üretim amacı ve gelişme dönemlerine bağlı olarak 

değişmektedir. Yağlık ketenler ile kıyaslandığında, lif ketenleri daha az 

sıcaklık ancak daha fazla nem isterler (Mert, 2020). Bu tip ketenler 

yazlık olarak yetiştirilir ve kışa dayanımları zayıftır. Ancak güney 

bölgelerimizde, sıcaklığın 0 °C'nin altına pek düşmemesi, düştüğü 

zamanlarda da çok kısa süreli olması, lif ketenlerinin buralarda kışlık 

ekilebilmesine olanak sağlamaktadır. Lif ketenlerinin gelişmeleri ve 
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yetiştiriliş amaçları yönünden fazla güneşlenme de uygun değildir. Bu 

sebeple lif ketenleri sık ekilerek fazla güneşlenmeden boylanmaları 

sağlanır (İncekara, 1972). 

Yağ ketenleri, lif ketenlerine göre kışa daha dayanıklıdırlar. Hatta 

mutlak kışlık olarak tescil ettirilmiş çeşitler mevcuttur. Bu tipler 

ilkbaharda ekildiği takdirde sapa kalkmaz ve tohum vermezler. Yağ 

ketenleri lif ketenlerine göre, vejetasyon süresi içerisinde daha sıcak 

havalara ihtiyaç duyarlar. Ancak 32 °C gibi yüksek sıcaklıklar özellikle 

çiçeklenme dönemi ve sonrasında, tohumların küçülmesine, tohum 

verimi, yağ oranı ve yağ kalitesinin düşmesine sebep olmaktadır 

(Jacobsz ve Merwe, 2012). 

Keten tohumunun minimum çimlenme sıcaklığı 1-3 °C’dir. Çimlenme 

ve ilk fide gelişimi için en uygun sıcaklık 25-30 °C’dir. Keten ilk çıkış 

dönemindeki düşük sıcaklıklara karşı hassastır. Bu dönemden 

çiçeklenmenin başlangıcına kadar, genç keten bitkilerinin -4 °C’ye 

kadar düşük sıcaklıklara kısa süreli olarak dayanabilmektedir. Ketenin 

çiçeklenme döneminde günlük ortalama sıcaklık isteği 14-16 °C, 

tozlaşma döneminde 18-22 °C, olgunlaşmada ise 20 °C’nin üzerindedir 

(Panaitescu ve ark., 2010; Mert, 2020) 

Yağış ve Nem 

Lif ketenleri, yağ ketenlerine oranla daha fazla suya ihtiyaç duyarlar ve 

bağıl nemi yüksek olan yerlerde yetişirler. Yağışların yeterli olmadığı 

yerlerde sulanmaları gerekmektedir. Bir dekarda, 110 günlük bir 

yetişme mevsimi içerisinde 80 ton su kullanan keten, 110-130 mm’si 
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vejetasyon süresinde düşmesi koşuluyla, yıllık toplam 600-650 mm 

yağış olan yerlerde iyi bir ürün verir (Kozlowski ve ark., 2012). Ketenin 

suya en çok ihtiyacı olduğu dönem mayıs ve haziran aylarıdır.  

Yağ ketenleri, lif ketenlerine göre kurağa daha dayanıklıdırlar. Ancak 

kurak dönemlerin çiçeklenme dönemi ve çiçeklenmeden sonraki 

dönemlere rastlaması, verim ve kalitenin düşmesine sebep olmaktadır. 

İklim istekleri bakımından, lif keteni için en uygun bölgelerimiz 

Karadeniz bölgesi (Sinop, Samsun, Zonguldak, Karabük) ve Marmara 

bölgesidir (Edirne ve Tekirdağ). Güney bölgelerinde ise kışlık olarak 

da yetiştirilebilir. Yağ ketenleri ise yüksek rakımlı yerler hariç, sahil 

bölgeleri ve geçit bölgelerinde yetiştirilebilir (Serkan ve Arslan, 2019). 

Toprak İstekleri 

Buğday tarımının yapıldığı topraklarda yağ ve lif keteni başarıyla 

yetiştirilebilmektedir (Jacobsz ve Merwe, 2012). Ketenin toprak 

istekleri bakımından fazla seçiciliği yoktur. En iyi gelişmesini drenajı 

iyi, orta-ağır bünyeli (killi-kumlu ve kumlu-tınlı) topraklarda gösterir. 

Kök sisteminin yüzlek olması nedeniyle hafif bünyeli kumlu topraklar 

ile çok ağır bünyeli topraklar keten tarımı için uygun değildir (Kirby, 

1963). 

Ketenin tuzlu topraklara karşı toleransı diğer kültür bitkilerinin büyük 

bir çoğunluğuna göre daha zayıftır. Toprak reaksiyonunun 5-7 arasında 

olduğu topraklarda keten tarımı yapılabildiği halde pH’ın 6’nın altına 

düşmesi keten verimini düşürmektedir (Oplinger ve ark., 1989; Jacobsz 

ve Merwe, 2012). 
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Besin İstekleri ve Gübrelenme 

Keten, zayıf bir kök sistemine sahip olması sebebiyle besin 

maddelerinin toprağın üst katmanlarında olmasını ister. Azotlu 

gübreleme bitki boyu, kapsül sayısı ve bin tane ağırlığını artırdığı için 

hem lif hem de yağlık keten üretiminde önemlidir. Fosfor ise ketende 

kök gelişimini teşvik ederek yatmayı önlemekte ve ayrıca yağ oranını 

da artırmaktadır (Mert, 2020). 

Yağ ketenleri ile lif ketenleri arasında besin istekleri bakımından bazı 

farklılıklar bulunmaktadır. Yağ ketenleri, lif ketenine göre daha 

topraktan fazla besin maddesi kaldırmakta, ürün miktarı arttıkça tipler 

arasındaki bu fark daha da açılmaktadır. Bitki 450 kg sap ve 60 kg tane 

ürünü için dekardan ortalama 4.5 kg azot, 3 kg fosfor ve 8 kg potasyum 

kaldırır (İncekara, 1979). Keten yağlık olarak yetiştirildiğinde dekara 

saf olarak 4-6 kg/da azot (N), 3-6 kg fosfor (P2O5) ve 5-8 kg potasyum 

(K2O) verilmelidir.  

 

Resim 2. Ketenin 15-20 cm Olduğu Dönem (Tekirdağ, 2021) 
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Azotun yarısı ekimle beraber, diğer yarısı bitkiler 15-20 cm olduğunda 

(Resim 2), fosforun ise tamamı ekimle birlikte verilmelidir. Lif tipi 

keten yetiştiriciliğinde ise saf azot miktarı 8-10 kg/da olarak 

uygulanmalıdır (İncekara, 1979; Arslanoğlu ve ark., 2017; Serkan ve 

Arslan, 2019). Topraklarımızın potasyum ve kireç bakımından zengin 

olması sebebiyle ülkemizde potasyumlu gübre uygulaması 

yapılmamaktadır. 

Ekim Nöbeti (Münavebe) 

Ketenin yabancı otlarla rekabetinin zayıf olması sebebiyle, iyi bir 

yabancı ot mücadelesi yüksek verim için en önemli husustur. Keten, 

tahıllar (buğday, arpa ve yulaf), yağlı tohumlar (kanola ve soya) ve 

baklagillerin (bezelye ve mercimek) ardından iyi bir gelişme gösterir 

(Anonymous, 2014). Diğer taraftan besin elementleri yönünden toprağı 

fazla sömürmemesi nedeniyle, münavebede iyi bir ön bitki 

konumundadır. Bitkinin bu özelliğinden dolayı keten ekimi, yarı nadas 

olarak nitelendirilmektedir (Gruzdevienė ve Jankauskienė, 2011). 

Üst üste keten ekimi sonucu ortaya çıkan ve ‘keten yorgunluğu’ olarak 

adlandırılan durum, geniş ölçüde Fusarium (Fusarium oxyspoiura ve 

Fusarium lini) ve diğer fungal hastalıkların yoğunlaşmasının yanı sıra, 

bitkinin köklerinden ‘linein’ adlı bir maddenin salgılanmasına bağlı 

olarak ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı aynı tarlaya üst üste keten 

ekimi önerilmemektedir. 
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Toprak Hazırlığı 

Keten, yabancı otlardan temizlenmiş ve toprak neminin mümkün 

olduğu kadar yüzlek olan bir tohum yatağı ister. Tohum yatağı 

civarındaki yabancı ot tohumları çimlenmeden keten ekiminden önce 

yok edilmeleri gerekmektedir. 

Kışlık ekim yapılacaksa tahıl (arpa, buğday vb.) hasadından sonra, tarla 

(anız) çizelle sürülür ve toprak, eğer ekim öncesinde tav suyu 

verilecekse, bu sulama için diskaroyla yapılacak düzeltme işlemlerine 

kadar havalanmaya bırakılır. Çapa bitkilerinden sonra ise toprağın derin 

işlenmesine gerek kalmaz ve diskli bir pulluk ile sürülerek toprak 

işleme tamamlanmış olur. 

Yazlık ekim için ise, sonbaharda ön bitkiye göre değişik şekillerde 

yapılan ve yukarıda anlatılan sürümlerden sonra, toprak kışı geçirmeye 

bırakılır ve ilkbaharda planlanan ekim zamanına göre, yabancı otların 

yok edilmesi için mümkün olduğu kadar yüzlek (en fazla 10 cm) sürüm 

yapılarak tohum yatağı hazırlıkları tamamlanır. 

Her iki ekimde de toprak kesekleri, hızlı bir çimlenme ve çıkışı için 

yeterince ufalanmış olmalıdır (Serkan ve Arslan, 2019). 

Ekim Zamanı 

Keten hem yazlık hem de kışlık olarak yetiştirilen bir kültür bitkisidir. 

Her iki dönemde de ekilebilen alternatif çeşitleri de mevcuttur. Ancak 

bu alternatif çeşitler mutlak kışlıklar kadar kış soğuklarını tolere 

edememektedirler. Kışlık yağ ketenlerinin ise sonbaharda ekilmeleri 

şarttır. Aksi takdirde sapa kalkıp tohum bağlayamazlar. Ülkemizde, lif 
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ketenleri de bazı yerlerde kışlık olarak ekilmektedirler. Yazlık ekimde 

bodur kalmaları, kışlık ekimi zorunlu hale getirmektedir. 

Sonbaharda ekim tarihinin belirlenmesinde dikkat edilecek en önemli 

nokta, toprak yüzeyine çıkan fidelerin kışa girmeden önce tam bir 

pençeleşme sağlayabilmeleridir. Orta Anadolu'da kışlık ekim için en 

uygun ekim zamanı 20 Ağustos-15 Ekim arasıdır. 

İlkbahar ekiminde ise dikkat edilecek en önemli nokta, ekimin ilkbahar 

son donlarından sonra en erken tarihte yapılmasıdır. Bu durum, ketenin 

vejetasyon süresinin uzamasına ve nispeten serin havalarda gelişmesini 

sağlamak amacıyla verimin yükselmesini sağlamaktadır. Yazlık 

ekimlerde toprak sıcaklığının 7-9 °C civarında olması gerekmektedir 

(Kozlowski ve ark., 2012). Ülkemizde yazlık ekim Mart ayında başlar, 

Nisan ve hatta Mayıs aynın başlarına kadar devam eder. 

Ekim Yöntemi ve Mesafeleri 

Keten serpme olarak ekilebildiği halde bu yöntemle gerek ekim 

derinliği gerekse de tohumların üniform dağılımının sağlanamaması 

dolayısıyla tavsiye edilmemektedir. 

Makineli tarımın yapıldığı ülkelerde keten, hububat mibzerleriyle sık 

sıralara ekilmektedir. Keten tarımında ekim mesafeleri üretim amacına 

(liflik ya da yağlık) göre değişiklik göstermektedir. Lif ketenleri, her 

bitkiden sadece bir ana sapın gelişmesi ve dallanmanın sapın üst 

kısımlarından başlamasının istenmesi sebebiyle, yağ ketenlerine göre 

daha sık ekilmesi gerekmektedir. Bu amaçla lif ketenlerinde sıra arası 

6-15 cm, yağ ketenlerinde 20-40 cm, sıra üzeri mesafenin ise 2.5 cm 
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civarında olması gerektiğini bildirilmiştir (Acko ve Trdan, 2008). 

Yapılan güncel çalışmalarda yağ ketenleri için en uygun sıra arası 

mesafenin 20-25 cm olduğu bildirilmiştir (Sarkees ve Mahmood, 2018; 

Teshome ve ark., 2020). Ülkemizde ise lif ketenleri için 15 cm, yağ 

ketenleri için ise 20 cm’lik sıra arası mesafeler tavsiye edilmektedir. 

Daha sık sıralar (çok ince lif üretimi amacıyla) çapalamayı zorlaştırdığı 

için, yabancı otların elle yolunması zorunluluğunu doğurmaktadır. 

Yabancı otlarla mücadele işlemini kolaylaştırmak amacıyla da 5-6 

sırada bir geniş aralıklar (50 cm) bırakılması gerekmektedir. 

Ekim Normu ve Derinliği 

Keten yetiştiriciliğinde lif üretimi için 6-8 kg/da, tohum üretimi için de 

3-4 kg/da tohumluk kullanılması gerektiği bildirilmiştir (Parks ve ark., 

1993; Delesa ve Choferie, 2015). Lif ketenlerinde dallanma istenmediği 

için kesinlikle sık ekim yapılmalıdır. Bu nedenle bazı Avrupa 

ülkelerinde kullanılan tohumluk miktarı dekara 16-18 kg’a kadar 

artırıldığı gözlemlenmiştir (Koçak ve Bayraktar, 2011). 

Ekim derinliği toprak yapısı ve nem durumuna bağlı olarak, 1 ila 3 cm 

arasında değişmektedir (Foulk ve ark., 2003). Keten tohumları küçük 

olduğundan dolayı en fazla 2 cm derinliğe ekilmelidir. Aksi takdirde 

derine ekim yapıldığında çimlenmede sorunlar meydana gelmekte ve 

homojen çıkış sağlanamamaktadır. Ekim derinliği ağır bünyeli 

topraklarda 1.5 cm, daha hafif topraklarda 2 cm dolaylarında olmalıdır 

(Lisson, 2003). 
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Bakım 

Ketenin yabancı otlar ile rekabeti oldukça zayıftır (Kandel ve Keene, 

2020). Bu sebeple ekonomik olarak iyi bir verim alınabilmesi amacıyla 

etkin bir yabancı ot mücadelesi yapılması gerekmektedir. Gelişmenin 

ilerleyen devrelerinde yabancı otlar keten bitkisini baskılayarak 

verimin ciddi oranda azalmasına sebep olmaktadır. Yabancı ot 

mücadelesi çapalama ile yapılacaksa keten bitkileri 15 cm boylanınca 

birinci ve 25 cm boylanınca da ikinci olmak üzere iki çapa yapılır. 

Yabancı otlarla kimyasal olarak mücadele yapılacaksa ekimden sonra 

çıkış öncesi linuron ve trifluralin etken maddeli herbisitler ya da çıkış 

sonrası bentazone etken maddeli herbisitler kullanılabilir (Serkan ve 

Arslan, 2019). 

Ekimden sonra sağlıklı bir büyümeyi sağlamak ve iyi bir ürün 

alabilmek için, yağışların yetersiz olduğu yerlerde keteni sulamak 

gerekmektedir. Gerekli olduğu yerlerde ilk su bitkilerin solmasına izin 

vermeyecek düzeyde olmak kaydıyla mümkün olduğu kadar 

geciktirilmelidir. Çünkü erken sulamalar yabancı otları daha çok teşvik 

etmekte, kök çürüklüğü ve yatmaya sebep olabilmektedir. Ayrıca erken 

sulamada kökler daha yüzeyde teşekkül ettiği için kuraklığa hassasiyeti 

de artırmaktadır. İlk sulama bitkiler 10-20 cm boylandıklarında ve koyu 

yeşil (veya mavimsi) renklere girerek, ciddi ölçüde susuzluk belirtileri 

göstermeden önce yapılmalıdır. İkinci sulama ise bitkiler tam 

çiçeklenmeye başladığı devrede yapılmalıdır. Bu devreden önce 

yapılacak sık sulamalar yatmaya ve verim düşüklüğüne yol 

açabilmektedir. 
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Devşirme (Hasat) 

Ketende devşirme zamanı, üretim amacı (lif, tohum, tohum+lif), çeşit 

ve ekolojik koşullara göre değişmektedir (Foulk ve ark., 2003). 

Devşirme zamanının belirlenmesinde belirli olgunluk devreleri vardır. 

Bu olgunluk devreleri hasat zamanının belirlenmesinde göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

1. Yeşil olum devresi: Bu devrede alt kısımlar hariç bitkiler henüz 

yeşildir. Çiçeklenme sona ermek üzeredir ve kapsüller oluşmaya 

başlamıştır. Kapsüller yeşil, tohumlar beyaz-yeşil renkli olduklarından 

dolayı bu devrede tohum almak mümkün değildir. Ayrıca lif verimi de 

oldukça düşüktür. Ancak bu devre keten lifinin en kaliteli olduğu 

devredir. Yeşil olum devresinde hasat zorunlu haller dışında yapılmaz. 

Bu devrede hasat edilen keten liflerinden 200 numaraya kadar ince 

iplikler yapılabilmektedir. 

2. Yeşil-sarı olum devresi: Keten bitkilerinin alttan yukarıya doğru 

sararmaya başladığı devredir. Alt yapraklarda dökülmeler başlamış, 

kapsüllerdeki tohumlar çimlenme kabiliyetlerini kazanacak kadar 

gelişmişlerdir. Tohumların nem oranı yüksek olduğu için yağ oranları 

düşüktür. Yeşil-sarı olum devresinde, keten saplarının lif verimi yüksek 

olmasının yanında henüz odunlaşmamış ve yumuşak liflerin kalitesi de 

çok yüksektir. Keten yetiştiriciliğinde hedef ürün lif almak ise bu devre 

en uygun dönemdir (Lisson, 2003). 

3. Sarı (tam) olum devresi: Keten bitkileri, bu devrede tamamen 

sararmış ve neredeyse tüm yapraklar dökülmüştür. Bu devrede lif 
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verimi ve kalitesi tatminkar seviyededir. Kapsüller ise sararmış, 

esmerleşmeye ve hatta uçlarından hafif bir şekilde çatlamaya 

başlamıştır. Ancak bu çatlaklar, tohumların döküleceği kadar büyük 

değildir. Tohumlar tam olarak olgunlaşmamıştır ve yağ içeriği de 

yüksektir. 

Keten yetiştiriciliğinde hedef ürün hem tohum hem de lif ise sarı (tam) 

olum devresi en uygun dönemdir. 

4. Ölü olum devresi: Bu devrede keten bitkileri tamamen kurumuş ve 

esmer bir görünüm kazanmıştır. Kapsüller tohumların dökülebileceği 

kadar çatlamışlardır. Tohumların nem oranı %7-11 arasındadır 

(Anonymous, 2017). Lif verimi ve kalitesi oldukça düşüktür. Tohum 

verimi ve yağ oranı sarı olum dönemine göre bir miktar daha yükselmiş 

olsa da (Foster ve ark., 1997) bu artış ölü olum devresine kadar 

bekleyerek feda edilen keten verimi ve kalitesinden doğan zararı 

karşılayacak düzeyde değildir. 

Bu gelişme dönemlerine göre, kışlık ketenlerin hasadı ülkemizde 

Haziran ve Temmuz aylarına denk gelmektedir. Yazlık ekilenler ise 

haliyle, daha geç hasat edilirler. 

Devşirme Şekli 

Lif ketenleri, kural olarak yolunarak devşirilirler. Yolunarak lif keteni 

devşirilmesi ülkemizde elle yapılmaktadır. Keten sapları yolunurken, 

elle kolayca kavranabilecek çaptaki tutamlar halinde saplarda 

kırılmalara neden olmayacak kadar aşağıdan ve dipteki yabancı otları 

da yolmayacak kadar yukarıdan tutulmalıdır. Bunun için demetlerin 
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yerden 35 cm kadar yukarıdan tutulmaları gerekmektedir. Demetlerin 

bir miktar kökle beraber yolunmalarına dikkat edilir ve her demet 

yolunduktan sonra ayakucuna vurularak topraklardan arındırılır. Daha 

sonra, yolunan demetler kökleri bir tarafa, kapsülleri diğer tarafa 

gelecek şekilde tarlaya sıralar halinde serilerek kurumaya bırakılır. 

Sonraki gün, alt-üst edilerek altta kalan kısımlarının da havalanıp 

kurumaları sağlanır. Bu işlemeler sonunda, yaprakları kuruyup dökülen 

keten sapları sarı renk alır. Bu aşamada keten sapları tekrar demetlenir 

ve demetler çadır veya çatı şeklinde birleştirilerek 5-7 gün süreyle 

kurutularak kendi saplarıyla bağlanır (Resim 3). 

 

Resim 3. Hasat Sonrası Keten Demetleri (Anonymous, 2013) 

Yağ ketenlerinde, sap uzunluğu önemli olmadığı için, bunlar el ya da 

makinelerle biçilerek hasat edilebilirler. Biçim sırasında yeteri kadar 

kurumuş olan yağ ketenlerinin ayrıca kurutmaya ihtiyacı yoktur. Hatta 

bu şekilde kurumuş olan ketenler biçerdöverlerle hasat edilebilirler. 
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Bodur çeşitler, özellikle 40 cm’nin altında boyu olanlar, makineyle 

hasatta çok zayiat verirler. 

Ketenin makineyle hasadında önemli bir konu da yüksek sıcaklık 

(>37ºC) ve bağıl (nisbi) nem koşullarında ortaya çıkabilecek olan statik 

elektriklenme sorunudur. Bu durum, tohumların birbirlerine ve 

makineye yapışmasına neden olur. Statik elektriği önlemek için, 

sıcaklığın düşmesini ve bağıl nemin yükselmesini beklemek 

gerekmektedir (Serkan ve Arslan, 2019). 

KETEN ISLAHI 

Ketende ıslah amaçları yetiştiriliş amacına göre değişmektedir. Lif 

amaçlı keten üretiminde lif verimi en önemli kriterdir. Lif verimini 

belirleyen lif oranı çevre koşullarından önemli ölçüde etkilendiği için 

geliştirilen keten çeşit ve hatlarının farklı çevre koşullarında stabil bir 

üretime izin verecek şekilde adaptasyon yeteneğinin yüksek olması 

gerekmektedir. Lif oranı (%) lif kuru ağırlığının sap kuru ağırlığına 

(odun+lif) oranıdır. Keten yetiştiriciliğinde sapların yatması ciddi bir 

sorundur. Sap sağlamlığı ve lif oranının artırılması ile yatmaya 

dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Saplarda ligninleşme 

oranı, lif mukavemeti, incelik ve su alımı lif kalitesini belirleyen diğer 

önemli seleksiyon kriterleridir. 

Yağlık keten ıslahında erkencilik, tohum verimi, yağ oranı, 1000 tane 

ağırlığı (tohum iriliği) ve yatmaya dayanıklılık temel ıslah kriterleridir 

(Hall ve ark., 2016). Erkencilik bitkileri hastalık, kuraklık ve don gibi 

durumlardan koruyan önemli bir özelliktir. Erkencilik aynı zamanda 
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hasadı kolaylaştıran bir özelliktir. Tohumun kalitesinin artırılması yağ 

asitleri kompozisyonuna bağlıdır. Çünkü yağın kalitesini belirleyen en 

önemli faktör yağ asitleri kompozisyonudur.  Keten yağının yemeklik 

yağ olarak insan tüketimine sunulabilmesi, linolenik asit içeriğinin 

azaltılıp linoleik asit oranının artırılmasına bağlıdır. Nitekim belirli 

ıslah yöntemleriyle linolenik asit oranı %2’nin altına düşürülmüş 

çeşitler geliştirilmiştir (Green, 1986). Solin adı verilen bu varyeteler, 

Linola ticari ismi ile pazarlanmakta ve bu çeşitlerden elde edilen yağlar 

yemeklik olarak kullanılmaktadır (Lisson, 2003; Hosseinian ve ark., 

2004). Bin tane ağırlığı yüksek çeşitler ise çimlenmede ve fide 

gelişiminde avantaj sağlamaktadır. 

Hem lif hem yağ keteni ıslahında seleksiyon kriterleri yüksek yağ ve 

tohum verimi, yüksek lif verimi, ideal teknik sap uzunluğu, kapsül ve 

sapların eş zamanlı erken olgunlaşması şeklinde sıralanabilir (Foster ve 

ark., 1997). 

Ketende bir diğer ıslah amacı hastalıklara dayanıklılıktır. Bitkide 

hastalıklarla mücadele etmenin en pratik yolu ekim nöbetidir 

(Kenaschuk ve Rowland, 1993). Ancak ekim nöbetinin yanında 

hastalıklara dayanıklı çeşitlerin de geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 

Çünkü Fusarium solgunluğu (Fusarium oxyspoiura ve Fusarium lini) 

keten yetiştiriciliğinde sınırlayıcı bir faktördür. Özellikle çimlenme ve 

erken fide döneminde hastalık etmeni yaprakların sararmasına, 

solmasına ve bitkinin ölümüne sebep olabilmektedir (Bailey ve ark., 

2009). 
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GİRİŞ  

İnsanoğlunun yaşamını sürdürmek için başladığı tarım faaliyetleri, 

günümüzde modern teknolojinin desteği ile milyarlarca insanı 

besleyecek düzeye ulaşmıştır. Artan gıda ihtiyacını karşılamak, birim 

alandan alınacak ürün miktarının en yüksek seviyede olması gereğini 

doğurmuştur. Bu noktada karşılaşılan en büyük engel; hastalık, zararlı 

ya da yabancı otlardan kaynaklı sorunlara rağmen bitkiyi sağlıklı 

tutmak olmuştur. Karşılaşılan problemlerin hızlı çözüm arayışları 

tarımsal girdi (gübre, ilaç) sektörünün, hızlı gelişim göstermesine yol 

açmıştır. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında kimyasal ilaçlar 

alanında, etken maddelerin sayısı hzlı bir yükseliş göstermiştir (Aksoy, 

1982). Bu artış bitki sağlığı konusunda bazı sorunları da beraberinde 

getirmiştir. Hastalık ve zaralıların dayanıklık göstermeye başlamasının 

yanı sıra insan ve çevre sağlığı açısından negatif geri dönüşlerin olması, 

mücadele yöntemlerinin tekrar değerlendirilmesine yol açmıştır.  

Hasatlık ve zararlılar ile mücadelede; fiziksel, yasal, mekanik, 

kimyasal, biyolojik, biyoteknik olmak üzere farklı yöntemler 

kullanılabilmektedir. Bu yöntemler tek başlarına ya da birlikte entegre 

mücadele başlığı altında, sürdürülebilir tarımsal faaliyetleri 

desteklemektedir. Ancak uygulanma şekli, sonucun görülebilirliği gibi 

sebepler ile kimyasal mücadele ve pestisit kullanımı hep bir adım daha 

önde olmuştur. Dünya’da 4 milyon ton, Türkiye’de ise 60 bin ton 

civarında pestisit kullanılmaktadır (Anonim, 2019a). İnsanoğlu bu 

yoğun kullanımın hem çözüm hem de sorunların başladığı nokta olduğu 

anladığında, daha sürüdürülebilir bir felsefe arayışına girmiştir ve 
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tekrar doğaya dönmeye çabalamıştır. Bu durum biyolojik mücadele 

çalışmalarına yukarı yönlü ivme kazandırmıştır (Zobar ve Candar, 

2013).  

Bu makalede bağcılıkta sorun olan ana hastalık ve zararlılar ile yabancı 

otlar konusunda, biyolojik mücadele kapsamında neler yapıldığı, 

geleceği ve sürüdürülebilir bağcılığa dair değerlendirmelere yer 

verilmeye çalışılmıştır. 

1.ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

1.1. Biyolojik Mücadele Başlangıçtan Günümüze  

Biyolojik mücadele, doğal dengenin içerisinde birbirini baskı altında 

tutan etmenlerin insanoğlu tarafından kullanımı olarak tanımlayabiliriz. 

Bir başka deyişle üretim sürecinde kayıp oluşturan etmenin, ekonomik 

zarar eşiği altında kalmasını sağlayan, doğal düşmanlardan 

yararlanılarak yapılan mücadeledir. İlk kez 1919 yılında Harry Scott 

Smith tarafından biyolojik mücadele olarak telaffuz edilmiş ve 

kullanılmaya başlanmıştır (Anonim, 2020). 

Doğal düşmanlar başlığı altında parazitoitler, predatörler ve patojenler 

yer almaktadır (Debach, 1974; Rodgers, 2006). Parazitoitler, yaşamını 

tek bir konukçuda geçiren, onu zayıflatan ve yaşamının son bulmasına 

sebep olan etmenlerdir. Zararlıların yumurta, larva, pupa ile erginleri 

üzerine ya da içerisine yumurta bırakırlar ve bu biyolojik dönemlere 

göre isimlendirilirler (yumurta parazitoiti, larva parazitoti vb). 

Predatörler, Yaşamını birden fazla konukçu birey üzerinde tamamlayan 

organizmalar ve onları ölümüne sebep olan avcılar olarak 
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tanımlanmaktadır. Zararlı etmeni hastalandırarak ortamdan elemine 

eden virüs, bakteri, fungus ve nematodlar ise patojenler başlığı altında 

bulunmaktadır. Bu organizmaların yardımı ile yapılacak biyolojik 

mücadele uygulamalarında üç yöntem kullanılmaktadır. Klasik 

biyolojik mücadele, faydalıların üretilerek salınması ve doğada mevcut 

olanın zarar görmeyecek şekilde korunması (Anonim, 2021c). 

Biyolojik mücadele Türkiye’de parazitoit ve predatör ithali yapılarak 

(klasik mücadele) ilk kez 1910 yılında Icerya purchasi Mask. 

(Torbalıkoşnil)’e karşı Rodolia cardinalis Mulsant’ in getirtilmesi ile 

başlamıştır (Uygun ve ark., 2010a). Çalışmalar 1960’lı yıllarda hız 

kazanarak günümüzde de devam etmektedir. Etmenler ve konukçular 

ile laboratuvarlarda başlayan çalışmalar, saha denemeleri ile test 

edilmekte, başarı düzeyleri incelenerek veriler toplanmaktadır. 

Aşamaları başarı ile tamamlayan biyolojik mücadele ajanları, ticari 

olarak kullanıma sunulabilmektedir.  Daha sürdürülebilir tarımsal 

üretime katkı sağlamaktadır.  

1.2. Bağcılık ve Biyolojik Mücadele  

Üzüm yetiştiriciliği köklü bir geçmişe sahiptir. Asmanın ana vatanı 

olarak kabul edilen Türkiye, bağcılık için uygun iklim bölgesinde (39º 

90´ N 35º 00´) bulunmakla birlikte, dünya üzüm üretiminde söz sahibi 

ülkelerdendir. Türkiye’nin üzüm üretimi 2020 yılında yaklaşık 4.210 

bin ton olmuştur. Bu rakam, ülkenin toplam meyve üretiminin 1/5 ini 

oluşturmaktadır (Anonim, 2021a, b). Üzüm hem taze hemde 

kurutulmuş ürün olarak ihracatta önemli bir yere sahiptir. Dünya’da 
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2019 yılında, 10 milyon ton yaş üzüm ihracatının 1.7 milyon tonu 

Türkiye tarafından yapılmıştır. Kuru üzüm ihracatına baktığımızda ise, 

aynı yıl Dünya’da toplam yaklaşık 3 milyon ton rakamına ulaşılmış ve 

bu rakamın %73’ü (2,1 milyon ton)  Türkiye’ye aittir (Anonim, 2021a). 

Ekonomik değeri bu denli önemli üründe yaşanan önemli sıkıntılardan 

biri ihracatta ilaç kalıntısıdır. Yönetmeliklerde yapılan değişikliklere 

adapte olmakta zorlanan üreticilerin, hatalı uygulamaları hem 

kendilerine hem de ülke ekonomisine kötü geri dönüşlere neden 

olmaktadır.   

Bağcılık sezonu boyunca asmalar, farklı hastalık (fungal, viral ve 

bakteriyel etmenlerden kaynaklı) ve zararlıların neden olduğu 

sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır (Tablo 1). Ayrıca yabancı otlarda 

kültür bitkileri ile rekabete girerek, tarımsal faaliyetlerin sekteye 

uğramasına neden olmaktadır 

Coğrafi konum, iklim koşulları ve asma çeşitlerine göre, adı geçen 

hastalıkların baskınlık durumlarıda değişmektedir. Hastalıklardan iki 

tanesi diğerlerinden öne çıkmakta ve bağcılık yapılan hemen her 

noktada üreticileri sıkıntıya sokabilmektedir; Bağ Küllemesi Uncinula 

necator (Schw.) Burr. ve Bağ mildiyösü Plasmopara viticola (Berk. 

Et Curt) Berlet De Toni. Bağcılıkta bu iki ana hastalığın yanı sıra çok 

sayıda zararlı etmenden bahsedilsede, Lepidoptera takımında yer alan 

meyve güveleri içerisinde Salkım güvesi Lobesia botrana Denis & 

Schiffermüller öne çıkmaktadır. 
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Tablo 1. Bağlarda Görülen Yaygın Hastalık ve Zararlılar. 

Ba
ğ 

H
as

ta
lık

la
rı

 

• Bağ Küllemesi - Uncinula necator (Schw.) Burr. 

• Bağ Antraknozu - Elsinoe ampelina (De Bary) Shear. 

• Bağ mildiyösü - Plasmopara viticola (Berk. Et Curt) Berlet De Toni 

• Kurşuni Küf Hastalığı - Botrytis cinerea Pers. 

• Kav (Esca) Hastalığı - Stereum hirsutum Pers., Phellinus igniarius 

Quél., PhaeoacremoniumaleophilumW. Gams, Crous, M.J. Wingf. & 

Mugnai., Phaeomoniella chlamydospora Crous & W. Gams 

• Bağ Kök Uru Hastalığı - Agrobacterium vitis (Ophel and Kerr 1990) 

• Ölü Kol Hastalığı - Phomopsis viticola Sacc .. 

• Asma Gövde Çukurlaşması Virüsü - Rugose Wood Complex 

• Asma Yaprak Kıvırcıklığı Virüsü - Grapvein leaf roll virus 

• Asma Yelpaze Yaprak Virüsü - Grapvein fanleaf virus 

Ba
ğ 

Za
ra

rl
ıla

rı
 

• Filoksera - Viteus vitifolii Fitch 

• Bağ Yaprak Uyuzu ; Eriophyes vitis Pgst. 

• Unlubitler - Planococcus citri Risso, P. ficus (Signoret) 

• İki noktalı kırmızı örümcek ; Tetranychus urticae Koch. 

• Bağ maymuncukları ve Asma hortumlu böceği - Otiorhynchus 

(Nehrodistus) scitus Gyllenhal, 1843, O . peregrinus Strl., O. 

Sulcatus (F.), O. anatolicus Boheman,. 1843, Megamecus shevketi 

Marsch., M. albomarginatus Heller, K.M., 1931 

• Salkım güvesi  - Lobesia botrana  Den.Schiff. 

• Thripsler - Rubiothrips vitis Priesner, Thrips tabaci Lindeman, 

Mycterothrips albidicornis Kenchtel, Mycterothrips tschirkunae 

Jachontov, Frankliniella occidentalis Pergande 

• Bağ yaprak pireleri ; Asymmetrasca decendens Paoli, Empoasca 

decipiens Paoli 

• Haziran böcekleri - Polyphylla fullo L., P. oliveri , P. turkmenoglui 

Petro 

• Bağ Çadır tırtılı - Arctia villica Linnaeus, 1758 

• Asma Ağustos böceği - Klapperichicen viridissima Walker 

• Bağ Gözkurdu - Theresimima ampelophaga Bayle-Barelle, 1808 

• Bağ Üvezi - Arboridia erythroneura adanae 

• Dürmece (Bağ Pirali) - Sparganothis pilleriana Schiff. 
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Bağ küllemesi hastalığı / Uncinula necator (Schw.) Burr. 

Fungal hastalık etmeni, kışı bitki üzerinde geçirir ve sürgünlerin 

uzamasıyla birlikte aktivitesine başlar. Asmanın yeşil aksamları 

üzerinde (yaprak, sürgün, salkım) gri renkli -kül serpilmiş gibi- tozlu 

bir görünüm meydana getirir (Şekil 1a,b).  

 

Şekil 1. Bağ küllemesi / Uncinula necator (Schw.) Burr. ve Bağ Mildiyösü / 

Plasmopara viticola (Berk. Et Curt) Berlet De Toni (c,d) Hastalığı Belirtileri. 

Zaman geçtikçe bu kısımlar siyahlaşır, yapraklarda kıvrılmalar ve 

salkımlara da bulaştı ise taneler çatlar, değeri düşer. Salkımlarda 

yaşanan deformasyonla birlikte yüksek miktarlarda ürün ve maddi 

kayıplara neden olabilir (Zobar ve Doğu, 2014). Bu hastalığı kontrol 

altında tutabilmek için kültürel önlemlerin dikkatle uygulanmasının 
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yanı sıra belirli dönemlerde kimyasal uygulamalar yapılması 

önerilmektedir.  

 Bağ alanlarında fungal hastalıkların kontrolü amacıyla kullanılan 

etmenlerden biri olan bakteriler, fungus hiflerinin hem gelişimine hem 

de morfolojik yapısına negatif etki etmektedir. Farklı cinslere 

Brevibacillus, Bacillus, Pseudomonas ve Pantoea içerikli preparatlar 

araştırmalara konu olmuştur. Bu cinslere dâhil onüç bakteri izolatı 

kullanılarak yapılan bir çalışmada; Brevibacillus brevis RK-342, 

Pseudomonas fluorescens RK-255 ve Bacillus thuringiensis TV-72F 

izolatlarından oluşan karışım (formülasyonun E) en başarılı sonucu 

vermiş ve biyopestisit olarak kullanımına dair umut vaad etmiştir 

(Demir ve Kotan, 2016). Bacillus subtilis ve B. pumilis bu amaçla 

kullanılan; gram pozitif, aerob bakterilerdir. Doğada yaygın bulunan ve 

bağlarda külleme etmeni mücadelesinde, başarı oranı yüksek bakteri 

ırklarındandır (Schilder ve ark. 2002; Cawoy ve ark. 2010; Sawant ve 

ark., 2011). 

Biyolojik mücadelede kullanılan bir başka etmende hiperparazitfungus 

olan Ampelomycetes quisqualis (Erysiphales)’dir. Farklı kültür 

bitkilerinde görülen küllemelerin, biyolojik kontrolü üzerine 50 yılı 

aşkın süredir çok sayıda araştırmaya konu olmuştur (Anonim, 2021d). 

Bu fungal etmen külleme misellerinin sporlanmasını önleyerek, 

hastalığın hücresel yapılarını bozmaktadır.  

Vitis cinsi içerisinde yer alan çeşitlerde yapılan denemelerde, iklim 

şartlarına bağlı olarak başarılı sonuçlar elde edilmiştir (Falk ve ark., 
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1995a, b). Ampelomycetes quisqualis enfeksiyonu 25°C' de 24 saatten 

az bir zamanda gerçekleşmektedir (Sztejnberg ve ark., 1989; Kiss ve 

ark. 2004). Bu olay sırasında hiçbir toksin salgılamaması nedeniyle son 

yıllarda bağ alanlarında biyolojik kontrol ajanları ile ilgili yapılan 

araştırmalarda ön sıralarda yer bulmuş ve ticari formulasyon haline 

getirilerek kullanıma sunulmuştur (Benuzzi ve Baldoni,  2000; Whipps 

ve Lumsden, 2001; Copping, 2004; Lee ve ark., 2004; Angeli ve ark., 

2008; Legrer ve ark., 2011; 2015).  

Orthotydeus lambi (Baker) (Acarina; Tydeidae) funguslarla beslenen 

bir akar türüdür. Bu tür ile çalışan araştırmacılar; 1999 yılında asma 

yapraklarına, farklı yoğunluklarda akar popülasyonu uygulamışlardır. 

Asmalarda külleme hastalık oranının, kontrole göre %85 oranında daha 

az olduğu gözlemlemişlerdir (English-Loab ve ark., 2007). Benzer 

şekilde Chardonnay ve Riesling çeşitlerinde yapılan çalışmalarda da 

olumlu veriler elde edilmiştir (Melidossian ve ark., 2005). Bu tür ile 

yapılan çalışmalar umut verici olmakla birlikte, hareketli bir organizma 

olması ve diğer bağ hastalıkları için kullanılacak pestisitlerden 

etkilenme durumuna dair net veriler elde edilene kadar, kullanım 

olanakları sınırlı gözükmektedir.  

Bağ mildiyösü hastalığı / Plasmopara viticola (Berk. Et Curt) 

Berlet De Toni 

Sezonda yere düşen hastalıklı yapraklarda kışı geçiren fungal etmen, 

asmanın tüm yeşil aksamında etkili olabilmektedir. Hasatlığın ilk 

belirtisi yaprakların üst kısmında, sarımsı yuvarlak yağ lekelerinin 
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gözlenmesiyle başlar. Yaprak alt yüzeyinde ise beyaz renkli mantar 

tabakası oluşur (Şekil 1c,d). Bu yapraklar zaman içinde 

kahverengileşerek kurur ve erken dökülmeler gözlemlenir. Hastalık 

genç sürgünlerin zayıflamasına ve sürgün ölümlerine de neden olur. 

Bulaşık salkımlar da benzer şekilde kahverengiye dönüşüp, kururlar. 

Zamanında ve doğru uygulamalar yapılmadığı takdirde, ürünün 

tamamen kaybedilmesi söz konusudur.   

Hastalık için elverişli koşullara sahip bölgelerde, kültürel uygulamalar 

ile tahmin-uyarı sistemleri dikkate alınarak bir mücadele programı 

yürütülmes önerilir.  

Trichoderma türleri ile ilgili çalışmalar 1970’li yıllarda Persoon ile 

başlamış ve fungusların teşhisi moleküler teknikler ile gelişerek 

tanımlamalar devam etmiştir (Persoon, 1974; Druzhinina ve ark 2006). 

Bunlar arasında en yaygın kullanılanlar; T. harzianum, T. viride ve T. 

hamatum olmakla birlikte yüze yakın tür belirlenmiştir (Aydın, 2015). 

Bağ alanlarında T. harzianum'un bir kereden fazla olmak koşuluyla 

mildiyö inokülasyonundan, 48-72 saat önce uygulandığında; hastalığı 

%63’e varan oranlarda önlediği belirtilmiştir (Perazzolli ve ark., 2008). 

Vitis vinifera cv. Pinot Gris ve cv. Pinot Noir çeşitleri üzerinde T. 

harzianum ve mildiyöye etki mekanizması incelendiğinde;  Yapılan 

uygulamaların, asmalarda savunma mekanizmasını harekete geçirdiği 

gözlenmiştir (Perazzolli ve ark., 2012a; Palmieri ve ark., 2012; El-

Naggar ve ark., 2012). Hiperparasitzm, antibiyotik ve enzim üretimi 

gibi fungusun güçlü yanları olmakla birlikte, diğer fungal 



210 | Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar   

 
biyopreparatlarda olduğu gibi ticarileşme aşaması daha fazla araştırma 

ve uzun bir süreç gerektirmektedir. 

Bacillus subtilis içerikli preparatlar ile yapılan çalışmalarda değerli 

veriler elde edilmiş ve bazı ırkları ticarileştirilerek preparat halinde 

kullanımının mildiyö üzerinde etkili olacağı görüşü bildirilmiştir (Hao, 

2012). 

Salkım güvesi / Lobesia botrana Denis & Schiffermüller  

Salkım güvesi,  Lobesia botrana Denis & Schiffermüller (Lepidoptera: 

Tortricidae) bağcılık yapılan alanlarda en sık karşılaşılan zararlıdır. 

Erginin kanat açıklığı 10-12 mm, boyu 6 mm kadardır (Uygun ve ark., 

2010b). Üst kanatların gri zemin üzeri mavi, kahverengi, kızıl ve zeytin 

yeşili renklerde desenlidir. Alt kanatları parlak gri renkle, sarımsı ve 

mavi pırıltılıdır. Kanat uçlarında saçaklar vardır. Kışı pupa döneminde 

geçirir ve nem-sıcaklık değerlerine bağlı olarak bahar başlangıcında -

bölgelere göre değişmekle birlikte mart ayının ilk haftası gibi- çıkış 

yaparlar. Çiftleşen erginler yılda 3 döl, bazı bölgelerde iklim şartlarına 

göre 4 döl verebilirler (Anonim, 2019). Yumurtalarını salkım 

taslaklarına, tanelere bırakırlar. Çıkış yapan larvalar, sezon boyunca 

asmanın farklı fenolojik dönemlerinde beslenerek zarar yaparlar. 

Ayrıca yer değiştiriken salgıladıkları ince iplikçikler ile çilkimleri 

kümeleştirerek, çiçeklerin dökülmesine ve salkımların seyrek taneli 

olmasına sebep olur.  Çiçek döneminde birinci döl, koruk döneminde 

ikinci döl, olgun tanelerde üçüncü döl eğer var ise sonraki dölü neferiye 

üzümlerde beslenmektedir. Birincil zararının yanı sıra larvaların 
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tanelerde beslenmesi sonucu sekonder hastalık etmenlerinin (Botrytis 

cinerea Pers., Aspergillus carbonarius, A. niger) gelişmesi için uygun 

ortam oluşarak, zararın şiddeti artabilir (Hocking, 2014).  

Zararlı ile mücadelede hızlı sonuç alınması, kolay kullanılabilir olması 

gibi farklı nedenlerle kimyasal uygulama tercih edilmektedir. Salkım 

güvesi için erken tahmin ve uyarı modellerinin oluşturulabilir olması, 

üreticilerin zamanlamayı doğru yapmasını ve uygulama sayısını 

azalmıştır. Salkım güvesinin biyolojik mücadele kapsamında bilinen 

çok sayıda doğal düşmanı var olmakla birlikte etkinliklerini bölgesel 

olarak değerlendirmek gerekir.  

Toprak kökenli, gram positif Bacillus cinsi içinde yer alan B. 

thuringiensis 1901 yılında Japan araştırmacı Ishiwata Shigetane 

tarafından keşfedilmiştir (Gill et al., 1992). Tarihsel süreçte 1911 

yılında B. thuringiensis, Bomyx mori'den (L.) izole eden Ernst Berliner 

tarafından Almanya'da yeniden tespit edilmiştir. Bakterilerden bazıları 

tarafından üretilen protein yapıda kristaller; sahip oldukları 

endotoksinler vasıtasıyla, böceklerin mide çeperi hücrelerini tahrip 

ederek sindirimi yapmalarını engellemektedir (Toprak, 2021). 

Endotoksinler konukçulara özgüdür örneğin Bacillus thuriginensis (Bt) 

içerikli olanlar; Lepidoptera ve Diptera takımındaki türlerin, larvaları 

üzerinde etkili olmaktadırlar (Martinez ve ark. 2004).  Birçok 

çalışmada, Salkım güvesi ile mücadelede Bacillus thuriginensis var. 

krustaki preparatları kullanılmaktadır (Glare ve O’Callaghan, 2000). 

Yurt dışında Salkım güvesinin Bt'li preparatlar ile kontrolü amacıyla 

20. yüzyılın başlarından itibaren birçok kez denemeler yapılmış ve 
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gerek yalnız gerekse farklı ilaç kombinasyonları ile yapılan 

uygulamalarda başarılı sonuçlar elde edilmiştir (Filip ve Alexandri, 

1977; Roehrich ve ark., 1979; Dolidze, 1983; Vita ve ark., 1985; 

Adamyan, 1991; Navon ve ark., 1994; Ifoulis ve Soultani, 2004). 

Bacillus thuriginensis var. aizawai ırkınında benzer etkiler gösterdiği 

ve Salkım güvesi üzerine etkinliği çalışılarak, ticarileştirilmiştir (Ifoulis 

ve ark., 2004; Dano, 2005; Kontodimas, 2008; Shahini ve ark., 2010). 

Ülkemizde Bt ile ilk çalışma 1974 yılında Ege bölgesi bağ alanlarında 

yapılmıştır (Önçağ ve Cengiz, 1974). Akabinde yapılan çalışmalarda da 

mücadele olanakları bakımından ümitvar değerlendirmelerde 

bulunulmuştur (Kısakürek, 1977; Ataç ve ark., 1990; Polat, 2006; Aslan 

ve Güzel, 2009). 

Hymenoptera takımı içerisinde yer alan Trichogrammatidae 

familyasına bağlı türler, Lepidoptera takımı türlerinin yaygın ve etkili 

doğal düşman gruplarından birisidir. Ülke, bölge ve konukçu bazında 

yapılan sistematik çalışmalar ile bugüne kadar yaklaşık altıyüz 

civarında tür belirlenmiştir (Pinto ve Stouthamer, 1994; Öztemiz ve 

ark., 2013) Tespit edilen bazı türler (Trichogramma euproctidis, T. 

evanescens T. euproctidis) ile konukçular arasında 20. yüzyılın 

başlarından itibaren yapılan araştırmalarda, zararlı üzerinde etkinlikleri 

olumlu sonuçlar vermiştir (Özder, 1991; Hassan, 1993; Özpınar ve 

Kornoşor, 1994). Kitle halinde üretim imkânlarının geliştirilmesi ile 

birlikte, bağ alanlarında Salkım güvesi için biyolojik mücadele 

seçeneklerinden biri olmuştur (Barnay ve ark., 1999; 2001; Ibrahim, 

2004; El-Wakeil ve ark., 2009; Moreno ve ark., 2009; Hommay ve ark., 
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2010; Özsemerci ve ark., 2016; Thiery1 ve Desneux, 2018). Ayrıca 

Braconidae (Hymenoptera) familyasında yer alan türler ile de 

araştırmalar yapılmıştır. Çalışmalarda türlerin birçok lepidoptera 

bireyinin ektoparaziti olduğu bildirilmiştir. Bracon hebetor (Say) ile 

Salkım güvesi özelinde başarılı çalışmalar yapılmıştır (Milonas, 2005). 

Günümüz koşullarında parazitoit çalışmlarından elde edilen biyoloji, 

iklim ve konukçu istekleri bilgileri yardımıyla, başarı oranı %100’e 

yaklaşmış ve daha fazla bağ alanında kullanılmaktadır. Bahsi geçen 

türler dışında Salkım güvesinin Neuroptera, Coleoptera, Hemiptera ve 

Hymenoptera takımlarına bağlı çok sayıda predatörü saptanmış 

olmakla birlikte, etkinlik ve biyolojilerine dair çalışmalar devam 

etmektedir.  

Yabancı otlar 

Yabancı otlar; kültür bitkilerinin besin maddeleri ve sularına ortak 

olmanın yanı sıra hastalık ve zararlılara konukçuluk etmeleri sebebiyle, 

üretimde sorun oluşturan bir başka başlıktır. Dünya’da yabancı otlarla 

mücadele büyük oranda kimyasallarla yapılmaktadır. Türkiye’de de 

kullanılan tarım ilaçlarının ¼’ünü herbisitler oluşturmaktadır (Anonim, 

2019b). Herbisitlerin çok az bir kısmı hedef bitkilere ulaşmakta büyük 

kısmı insan ve çevre için sağlık risklerine dönüşmektedir (Yıldız ve 

ark., 2005; Mermer Doğu ve ark., 2007).  

Yabancı otların biyolojik mücadelesi ile ilgili ilk çalışma; 19.yüzyılda 

Opuntia spp. mücadelesi için, Avusturalya’ya Cactoblastis cactorum 

(Berg.) getirilmesi olarak kayıtlara geçmiştir (Çolak ve ark., 2019). 



214 | Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar   

 
Sonraki yıllarda bu alanda az sayıda çalışma yapılmıştır (Uygur ve 

Uygur, 2010; Mengüç, 2018). Doğadaki mevcut potansiyelin 

araştırılması ve yaygın yabancı otlarla ilgili yapılacak çalışmalara 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sayede hem bağcılık hemde diğer tarımsal 

faaliyetler, doğaya saygılı ve sürdürülebilir bir sürece ulaşma yolunda 

ilerleme sağlayabilecektir. 

SONUÇ  

Bağcılıkta hastalık, zararlı ve yabancı otlar nedeniyle ekonomik 

kayıplar yaşanmaktadır. Üreticiler yüksek verim ve kaliteli ürün için 

pestisitleri tercih etmektedir. Kimyasal uygulamaların; ürünlerde 

kalıntı bırakması, patojenlerin dayanıklılık kazanması, insan sağlığına 

ve doğal denge üzerindeki, olumsuz etkileri zaman içinde 

gözlenmektedir. Bu nedenle 20.yüzyıla gelindiğinde pestisit 

uygulaması yerine, sürdürülebilir tarım için biyolojik kontrol 

etmenlerinin kullanımına yönelim artmıştır. Çalışmalar, doğa da 

mevcut biyolojik ajanların, uygun koşullarda etkin olduğu ve yarar 

sağlayacağı konusunda birleşmekledir.  

Biyolojik mücadelenin daha hızlı yaygınlaşmasını sınırlayan nedenler 

vardır. Özellikle üreticilerin daha görülebilir, kolay ve hızlı sonuçlar 

istemesinin yanı sıra spesifik kimyasalların az olması bu kısıtlar 

arasında sayılabilir. Yapılacak çalışmalar, sektörün bilgilendirilmesi ve 

demostrasyonlar ile biyolojik mücadeleye olan inancın güçlendirilmesi, 

bu yolda ilerleyişi hızlandıracağı düşünülmektedir.  
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Doğayı ve insanlığın geleceğini düşünerek, sadece bağcılığın değil tüm 

tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği için biyolojik mücadele 

uygulamalarına şans tanımak gerekmektedir.
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GİRİŞ 

Anavatanı Orta ve Batı Asya olan badem (Amygdalus communis L.), 

Anadolu’nun en eski meyve türlerinden birisidir. Ülkemizde, 

Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri hariç Anadolu'nun tüm 

bölgelerinde rahatlıkla yetiştirilebilmektedir (Bolu ve Özgen, 2010). 

GAP Bölgesi, sahip olduğu iklim koşulları nedeniyle badem 

yetiştiriciliği bakımından önemli bir alandır (Küden & Küden, 2000). 

Dünya’da badem üretimi 1.925.887 ha alanda 3.232.780 ton olup, 

Türkiye üretim alanı bakımından 42.191 ha alan ile dünyada 10. sırada, 

üretim miktarı bakımından ise 100.000 ton üretim ile 5. sırada yer 

almaktadır (FAO, 2018). Adıyaman ili, 2019 yılında 72.350 da üretim 

alanı ile Türkiye’de ilk sırada bulunmakta olup 15.470 ton badem 

üretimi gerçekleştirilmiştir (TÜİK, 2019). Adıyaman’da  

üretilen badem miktarı, 2015 yılında 1.800 ton iken 2019 yılında 15.470 

ton olarak son beş yılda önemli bir ivme kazanmıştır. 

Badem yetiştiriciliğini ve verimini etkileyen en önemli faktörler 

hastalık, zararlı ve yabancı otlardır. Bu etmenlerden her biri farklı 

oranlarda ürün kayıplarına sebep olabilmektedir.    Üreticiler genellikle 

ticari kaygıların etkisiyle birlikte hızlı ve etkin sonuç almaları sebebiyle 

ilk olarak kimyasal mücadele yöntemlerini tercih etmektedir. Fakat 

kimyasal mücadelenin beraberinde getirdiği çevre ve insan sağlığına 

olumsuz etkileri göz ardı edilmektedir. Bunların en önemlisi kuşkusuz, 

yetiştirilen ürünlerde oluşan pestisit (zirai ilaç) kalıntısı problemidir. 

Tarımsal üretim yapan tüm üreticilerde olduğu gibi, badem üreticileri 



228 | Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar   

 
de birim alandan alınan verim miktarını ve kaliteyi artırmak için, derim 

dönemine kadar birçok zirai ilaç kullanmaktadırlar. Fakat kullanılan 

ilaçların yetiştirilen ürünlerdeki akıbeti bilinmemektedir. Bademde 

pestisit kalıntı analizleri, 15.470 ton üretim ile Adıyaman ili için 

stratejik öneme sahip olan bademde kalıntı riski belirsizliği gıda 

güvenliği ve mevcut durumun açıklığa kavuşturulması açısından 

önemli bir konudur. Çağla olarak ve kuru yemiş olarak tüketilen badem, 

Tarım ve Orman Bakanlığımızın Hasat Öncesi Pestisit Kalıntı 

Analizleri Denetim programında henüz bulunmamakta olup ilerleyen 

yıllarda program dahiline alınması elzemdir. 

Ülkemizde üretilen, satışa sunulan gıdalarda tespit edilen pestisit kalıntı 

miktarlarının uygunluğu “Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum 

Kalıntı Limitleri Yönetmeliği” ne göre değerlendirilmektedir ve aktif 

maddelerin her ürün için tanımlanmış olan maksimum kalıntı limitleri 

(MRL) bulunmaktadır. Tarımsal üretimde yetiştirilen her türlü ürün 

üzerinde veya içerisinde pestisitlerin bulunmasına izin verilen 

maksimum miktar kalıntısı MRL (Maximum Residue Limit) 

değerlerinin üzerinde bulunması insan sağlığı bakımından uzun vadede 

ciddi sorunlar teşkil ettiği yapılan çalışmalar sonucunda ortaya 

konulmuştur. Bu sorunlar basit bir cilt veya göz iritasyonu (tahriş) ya 

da kanser gibi çok ciddi problemlere yol açabileceği birçok kaynakta 

bildirilmiştir. 

Araştırma öncesinde yapılan literatür taramalarında; Tiryaki (2016), 

“Türkiye’de Yapılan Pestisit Kalıntı Analiz ve Çalışmaları” adlı 

çalışmasında, ülkemizde pestisit kalıntı çalışmalarının 1959 yılında 
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başladığı bildirilmiştir. Aynı makalede günümüze kadar yaş sebze ve 

meyveler, hububat vs birçok alanda çalışmalar, araştırma projeleri 

yapıldığı görülmektedir. Ancak sert kabuklu meyveler üzerine yapılmış 

çalışma oldukça az sayıdadır.  

Ersoy ve ark. (2011), “Sert Çekirdekli ve Sert Kabuklu Meyve 

Türlerinde Bazı Pestisit Kalıntıları” çalışmalarında; 2010 yılında farklı 

satıcılardan temin edilen 2 adet Antep fıstığı, 6 adet badem, 23 adet 

ceviz, 11 adet fındık örneğinde pestisit kalıntı analizlerinin 

değerlendirildiğini ve tespit edilebilir düzeyde herhangi bir pestisit 

kalıntısına rastlanılmadığını bildirmişlerdir. 

Durmuşoğlu (2007), çalışmalarında Türkiye’de pestisit kullanım 

miktarlarının, 2002 yılında 12.199 ton iken, 2006 yılında yaklaşık %50 

artış ile 18.258 ton ve 2007’de de %24.22 artarak 22.681 ton olarak 

bildirmiştir. 2018 FAO verilerine göre ülkemiz pestisit kullanım 

miktarı 60.000 ton kadardır. Bunların hedef aldığı organizmalara göre 

dağılımı; insektisitler 16.069 ton, herbisitler 14.794 ton, fungusitler ve 

bakterisitler 23.047 ton, diğer pestisitler ise 5.800 ton’dur (FAO, 2020). 

Ulusal literatür incelendiğinde bademde pestisit kalıntı analizi 

konusunda yapılmış çalışmaya rastlanılmamıştır. Ülkemiz badem 

yetiştiriciliğinde önemli bir yeri olan Adıyaman ilinde ilk defa yapılan 

bu çalışmanın, bademde pestisit kalıntı analizleri değerlendirmesinin 

sonuçları ile kalıntı riski belirsizliğinin ortadan kaldırılmış olması, gıda 

güvenliği ve mevcut durumun açıklığa kavuşturulması açısından 

önemli bir konu olduğu düşünülmektedir. 
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MATERYAL VE METOT 

Araştırmanın materyalini oluşturan badem örnekleri 2019-2020 

yıllarında; İyi Tarım, Organik Tarım ve Konvansiyonel Tarım yapan 

üreticilerden toplanmıştır. Çağla olarak ve derim döneminde sert 

kabuklu olarak, Ferragnes ve Ferraduel çeşitlerinden bölgeyi temsil 

edecek şekilde Merkez, Besni, Gölbaşı ve Kahta ilçelerinde 

üreticilerden ve bir yıllık depolanmış ürün örnekleri ise Tarım Kredi 

Birlik A.Ş. Badem İşleme Tesisinden tesadüfi olarak tedarik edilmiştir. 

Çağla döneminde 27 adet örnek, İyi Tarım, Organik Tarım ve 

Konvansiyonel Tarım yapan badem üreticilerinden bölgeyi temsil 

edecek şekilde tesadüfi olarak her biri 1 kg olacak şekilde alınmıştır. 

Derim döneminde 36 adet örnek, İyi Tarım, Organik Tarım ve 

Konvansiyonel Tarım yapan badem üreticilerinden bölgeyi temsil 

edecek şekilde tesadüfi olarak alınmıştır. Bir yıllık depolanmış 

bademde 28 adet örnek, İyi Tarım, Organik Tarım ve Konvansiyonel 

Tarım ürünlerinden tesadüfi olarak alınmıştır. Her biri 3 kilogram sert 

kabuklu olarak alınan bademler kabuklarından ayrıldıktan sonra analiz 

edilmiştir.  

Pestisit Analizi 

Pestisit analizi blenderda homojen hale getirilen badem ve çağla 

numuneleri QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and 

Safe) ekstraksiyon metodu uygulandıktan sonra Gaz Kromatografisi 

Agilent 7000 B serisi Triple Quadrople ve Q Exactıve Focus Orbitrap 

LC-MS/MS cihazları ile pestisitler kantitatif olarak tespit edilmiştir. 
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Düşük su içerikli numuneler (<% 80) ilk ekstraksiyondan önce toplam 

yaklaşık 10 g su olacak şekilde su ilavesini gerektirir. Magnesium 

sulfate, sodium chlorid ve tampon sitrat tuzları ilavesinden sonra, 

karışım çalkalanır ve faz ayrımı için santrifüj edilir. Amino sorbentleri 

(PSA, C18 gibi) ile temizleme sonrasında ekstraktlar, baza-duyarlı bazı 

pestisitlerin depolama stabilitesini arttırmak için az bir miktar formik 

asit ile asitlendirilir. 

Araştırma kapsamında kullanılan toplamda 484 pestisitin 135 adedi 

GC-MS/MS ve 349 adedi Q Exactıve Focus Orbitrap LC-MS/MS 

cihazında analiz edilmiştir.  

Pestisit Standartları 

Ana stok standart çözeltileri 1000 ppm (mg L-1) konsantrasyonunda 

hazırlanmış ve -4°C'de saklanmıştır. Analizlerde kullanılacak ara stok 

standart çözeltileri ana stoktan uygun çözücü ile seyreltilerek 10 ppm 

(mg L-1) olarak hazırlanmış ve -20 °C'de maksimum 3 ay 

depolanmıştır. Q Exactıve Focus Orbitrap LC-MS/MS hazında 5, 10, 

25, 50, 100, 200 ppb ; GC-MS/MS cihazında ise; 5, 10, 50, 100 ve 150  

ppb konstantrasyonlarında çalışma standartları hazırlanmıştır.  

Kimyasallar ve Sarf Malzemeleri  

LC-MSMS saflığındaki metanol, asetonitril ve aseton  Merck 

(Darmstadt, Almanya) markadır. Susuz magnezyum sülfat ve sodyum 

asetat içeren ekstraksiyon kiti; susuz magnezyum sülfat, PSA ve C18 

içeren temizleme (clean-up) kiti;; Orbittrap kolonu (2.1x100 min x1.9 
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μm Thermo Gold kolon C18), GC kolon HP-5 MS 

(15mx0,25mmx025m film kalınlığı) kullanılmıştır.  

Örneklerin Hazırlanması  

Homojen hale getirilen örnekten 50 ml’ lik tüpün içine 10 gram tartılır, 

üzerine 10 ml asetonitril konur ve hızla çalkalanır, 1 dk vorteksle 

karıştırılır. Üzerine Quechers 4’ lü tuz karışımı (4 gr magnezyum sülfat, 

1 g sodium klorid, 1 g trisodium citrate dihydrate ve 0,5 g disodium 

hydrogencitrate sesquihydrate) eklenir. Hemen hızlı bir şekilde tüpler 

dik tutularak elle çalkalanır ve 1 dk vortexle karıştırılır. 3000 rpm’de 5 

dk. santrifüj edilir. Üst fazdan 6 ml alınarak içerisinde Clean-up tuz 

karışımı (0.150 g PSA ve 0,9 gr magnezyum sülfat) bulunan 15 ml lik 

tüplere aktarılır. Hızlı bir şekilde tüpler dik tutularak elle 30 s 

çalkalanır. 3000 rpm’de 5 dk. santrifüj edilir. Tüpteki üst fazdan viale 

500 μl’si alınır. Numuneye yarı yarıya mobil faz A eklenerek Orbitrap 

cihazına verilir. GC-MS/MS (Agilent 7000 B) için tüpteki üst fazdan 

viale 500 μl’si alınır, üzerine aseton 500 μl konur konarak veya 

seyreltmeden cihaza verilir.  

GC-MSMS için çalışma şartları : 

Source Temp: 300 °C, Aux:280 C°, ultra inert Agilent taşıyıcı gaz 

olarak Helyum (%99,999 saflıkta), gaz akış hızı:1,2mL/dk, enjeksiyon 

hacmi 2 μl constant flow olacak şekildedir. 
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Q Exactive Focus Orbitrap LC-MS/MS (Thermo) çalışma şartları: 

 İnlet Method; column temperature 50 C, analyser LM1 Resolution 1: 

10,5 HM1, resolution: 13,8 ion energy: 0,6 LM2, resolution2: 11,7 

HM2 Resolution2:14 ion Energy: 0,1, source temperature:150 C, 

desolvatıon temperature 500 C, desolvation gas flow 1000, capillary 

3,5 olacak şekildedir. 

Pestisit Analizi için Metot Verifikasyonu ve Ölçüm Belirsizliği  

SANTE/12682/2019 Analytical Quality Control Method Validation 

Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed de 

belirlenen esaslara uyulmuştur.  

Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (B1+B2+G1+G2) Analizi  

Mikotoksin analizi homojenize edilmiş örneğin Metanol-Su ile 

ekstrakte edilmesi, ekstraktın İmmuno Affiniti Kolondan geçirilmesi, 

kolonda bulunan antikorlar tarafından tutulan Aflatoksinlerin 

Metanolle temizlenmesi sonucu elde edilen eluattaki Aflatoksin B1, B2, 

G1, G2 ve Toplam Aflatoksin (B1+B2+G1+G2) miktarının High 

Performance Liquid Chromatography (HPLC) cihazında belirlenmesi 

ilkesine dayanmaktadır. 

Kimyasal ve Sarf Malzemeleri 

Aflatoksin B1, B2, G1, G2 için Immuno Affiniti Kolon: R-Biopharm 

Rhone Ltd.AflaPrep, HPLC Cihazı: Agilent1100, (Degaze, pompa, 

kolon, FLD, enjeksiyon ünitesi), ODS 2 HPLC Kolonu Hichrom–Serial 

No Waters Spherisorb-S5ODS2-14954, Kobra cell, filtre kağıdı 24 cm 
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çapında, katlanmış (Whatman 2V), cam mikrofiber filtre kağıdı 1,5 

mm, 11 cm çaplı (Whatman 934 AH). Nitrik Asit (4 mol/lt): 27.5 ml 

nitrik asit alınıp 100 ml’ye tamamlanır. Mobil faz: 

Su+metanol+asetonitril (6+3+2) karışımının her litresine 120mg 

potasyum bromid ve 350 µl nitrik asit (4 mol/lt) eklenir. Metanol+Su 

(70+30): 70ml metanol (analitik) ile 30ml bistile su karıştırılır. 

Toluen+Asetonitril (98+2): 98 ml Toluen ile 2 ml Asetonitril karıştırılır. 

Cihaz Çalışma Şartları  

Sıcaklık: 26 C, akış hızı: 1ml / dakika, dalga boyu: Ex:360nm 

Em:430nm 

Numune Ekstraksiyonu  

25 g numune 500 ml’lik erlene tartılır.5 g Sodyum Klorür (NaCl) ilave 

edilir. 125 ml Metanol+Su (70+30) ilave edilir. Çalkalayıcıda 30 dakika 

veya blenderda yüksek hızda 2 dakika karıştırılır. Katlanmış filtre 

kağıdından 250 ml’lik erlene süzülür. 15 ml ekstraktın üzerine 30 ml 

saf su ilave edilerek karıştırılır. Karışım, cam mikrofibre kağıdından 

süzülür. Oda sıcaklığına getirilmiş immuno affiniti Kolon (İAK)’dan 10 

ml bidistile su 2-3 damla /saniye hızla geçirilir. Seyreltilmiş ekstraktan 

15 ml (15ml=1 g Numuneyi temsil eder) plastik enjektöre alınır. 2-3 

damla/saniye hızla İAK’dan geçirilir. 2-3 ml hava geçirilir.10 ml 

bidistile su 2 damla/saniye hızla IAK’dan geçirilir. Tekrar 10 ml 

bidistile su 2 damla/saniye hızla IAK’dan geçirilir. IAK’dan hava 

geçirilerek kolondaki sıvı tamamen giderilir. Temiz bir vial hazırlanır. 

Kolonun içerisine 1 ml Metanol (HPLC saflıkta) ilave edilerek, 1-2 
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damla/saniye hızla geçirilir. Eluat bir vialde toplanır. Eluata 1 ml 

bidistile su ilave edilir, karıştırılır. Vortex ile 30 sn. karıştırılır. 100µl 

HPLC’ye enjekte edilir. 

Mikotoksin Analizi için Metot Verifikasyonu ve Ölçüm Belirsizliği 

Bademde Mikotoksin Analizi için Analitik Kalite Kontrol ve Metot 

Validasyonu Prosedürleri Rehber Dokümanı’na (European 

Commission, 2017) göre metot verifikasyonu çalışmaları 

gerçekleştirilmiş, EURACHEM /The Fitness for Purpose of 

Analytical Methods (2014) esaslarına göre ölçüm belirsizliği 

hesaplanmıştır. Sonuçlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğine 

uygun olarak değerlendirilmiştir.  

BULGULAR ve TARTIŞMA 

2019-2020 yılları arasında yapılan çalışmada farklı dönemlerde direkt 

üreticilerden ve badem işleme tesisi deposundan temin edilen 

örneklerin analizleri sonucunda elde edilen kalıntı miktarları, Türk 

Gıda Kodeksi (TGK) Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri 

Yönetmeliği (Resmi Gazete: 25.11.2016-29899) ve Avrupa Birliği 

maksimum kalıntı miktarı (Maximum residue levels, MRL)’na göre 

değerlendirilmiştir. 

Badem işleme tesisinde bir yılı aşkın süredir depolanmış olan İyi Tarım, 

Organik Tarım ve Konvansiyonel Tarım uygulayan üreticilere ait 

ürünlerden 28 adet örnekleme yapılmıştır. Analizi yapılan numunelerin 

16 adedinde mikotoksin analizinin yanında pestisit kalıntı analizleri de 

yapılmıştır. Analiz sonucunda hiçbir örnekte ölçüm limiti düzeyinde 
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pestisit kalıntısı ve mikotoksin tespit edilememiştir (Tablo 1, Tablo 2). 

Çalışmada depolanmış badem örneklerinin tamamı TGK ve Avrupa 

Birliğinin Mevzuatına göre MRL (Maksimum Kalıntı Seviyeleri) 

değerlerinin altında sonuçlar elde edilmiş, uygun olarak 

değerlendirilmiştir. Mevcut araştırma ile ilişkili olarak Cabras ve ark. 

(1998)’de güneşte ve fırında kurutulan kayısılarda bazı pestisitlerin 

durumlarını incelemişler ve Diazinon’un bir hafta sonra tamamen 

bozulup yok olduğunu, bazı pestisitlerin ise hasat öncesi maksimum 

kalıntı limitlerinin (MRLs) % 50’nin altında kalıntı bulundurduğunu 

saptamışlardır (Cabras ve ark., 1998). 
 

Tablo 1. 1 yıl depolanmış badem örneklerinin pestisit kalıntı analizi değerlendirmeleri 
Örnek No Pestisit Cihaz Analiz 

Metodu 

Değerlendirm

e Mevzuatı 

Değerlendirme 

Sonucu 

İyi Tarım 1 Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 2 Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 3 Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 4 Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 5 Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 6 Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 7 Tespit 

edilemedi 

Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik Tarım 1 Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik Tarım 2 Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 
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Organik Tarım 3 Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik Tarım 4 Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Konvansiyonel 

Tarım 1 

Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Konvansiyonel 

Tarım 2 

Tespit 

edilemedi 

Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Konvansiyonel 

Tarım 3 

Tespit 

edilemedi 

Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Konvansiyonel 

Tarım 4 

Tespit 

edilemedi 

Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Konvansiyonel 

Tarım 5 

Tespit 

edilemedi 

Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

 

Tablo 2. 1 yıl depolanmış badem örneklerinin Mikotoksin analizi değerlendirmeleri 
Örnek No Mikotoksin Cihaz Analiz 

Metodu 

Değerlendirm
e Mevzuatı 

Değerlendirme 
Sonucu 

İyi Tarım 8 Tespit edilemedi  HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 9 Tespit edilemedi  HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 10 Tespit edilemedi  HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 11 Tespit edilemedi  HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 12 Tespit edilemedi  HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 13 Tespit edilemedi  HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 14 Tespit edilemedi  HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 15 Tespit edilemedi  HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 16 Tespit edilemedi  HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 
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İyi Tarım 17 Tespit edilemedi  HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik 

Tarım 5 

Tespit edilemedi  HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik 

Tarım 6 

Tespit edilemedi  HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik 

Tarım 7 

Tespit edilemedi  HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik 

Tarım 8 

Tespit edilemedi  HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik 

Tarım 9 

Tespit edilemedi  HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik 

Tarım 10 

Tespit edilemedi  HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik 

Tarım 11 

Tespit edilemedi  HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Konvansiyon

el Tarım 6 

Tespit edilemedi  HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Konvansiyon

el Tarım 7 

Tespit edilemedi  HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Konvansiyon

el Tarım 8 

Tespit edilemedi HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Konvansiyon

el Tarım 9 

Tespit edilemedi HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Konvansiyon

el Tarım 10 

Tespit edilemedi  HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Konvansiyon

el Tarım 11 

Tespit edilemedi  HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Konvansiyon

el Tarım 12 

Tespit edilemedi  HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Konvansiyon

el Tarım 13 

Tespit edilemedi HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Konvansiyon

el Tarım 14 

Tespit edilemedi  HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 
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Adıyaman Merkez, Besni, Gölbaşı ve Kahta ilçelerinde derim 

döneminde İyi Tarım, Organik Tarım ve Konvansiyonel Tarım 

uygulayan üreticilerin bahçesinden 36 adet örnekleme yapılmıştır. 

Örneklerin 34 tanesinde sadece pestisit kalıntı analizi yapılırken 2 

tanesinde pestisit kalıntı analizinin yanında mikotoksin analizleride 

yapılmıştır (Tablo 3, Tablo 4). Analiz sonuçlarında; 2 adet örnekte 

pestisit kalıntısı tespit edilmiştir ancak MRL değerleri ölçüm limiti 

düzeyinde olup TGK' ne uygun bulunmuştur. Kalan 34 örnekte ise 

pestisit kalıntısı ve mikotoksin analizlerinde tespit edilebilir düzeyde 

değer bulunmamıştır. Çalışmada derim dönemi badem örneklerinin 

tamamı TGK ve Avrupa Birliğinin Mevzuatına göre MRL (Maksimum 

Kalıntı Seviyeleri) değerlerinin altında sonuçlar elde edilmiş, uygun 

olarak değerlendirilmiştir. Araştırma ile ilişkili olarak Ersoy ve ark. 

(2011) çalışmalarında Konya yöresinde sert kabuklu ve sert çekirdekli 

meyvelerde bazı pestisitlerin kalıntı durumlarını araştırmışlardır. 

Satıcılardan temin edilen 2 adet Antep fıstığı, 6 adet badem, 23 adet 

ceviz, 11 adet fındık örneğinde tespit edilebilir düzeyde herhangi bir 

pestisit kalıntısına rastlanmadığını bildirmişlerdir.  
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Tablo 3. Derim dönemi iç badem örneklerinin pestisit kalıntı analizi 

değerlendirmeleri 
Örnek No Pestisit Cihaz Analiz 

Metodu 

Değerlend
irme 

Mevzuatı 

Değerlendir
me Sonucu 

İyi Tarım 18 Tespit 

edilemedi 

LC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 19 Tespit 

edildi 

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 20 Tespit 

edilemedi 

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 21 Tespit 

edilemedi 

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 22 Tespit 

edilemedi 

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 23 Tespit 

edilemedi 

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 24 Tespit 

edilemedi 

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 25 Tespit 

edilemedi 

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 26 Tespit 

edilemedi 

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 27 Tespit 

edilemedi 

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 28 Tespit 

edilemedi 

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik Tarım 
12 

Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik Tarım 
13 

Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik Tarım 
14 

Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik Tarım 
15 

Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik Tarım 

16 

Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 
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Organik Tarım 
17 

Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik Tarım 
18 

Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik Tarım 
19 

Tespit 

edildi  

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik Tarım 
20 

Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik Tarım 
21 

Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik Tarım 
22 

Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik Tarım 
23 

Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik Tarım 
24 

Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Konvansiyonel 

Tarım 15 

Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Konvansiyonel 

Tarım 16 

Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Konvansiyonel 

Tarım 17 

Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Konvansiyonel 

Tarım 18 

Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Konvansiyonel 

Tarım 19 

Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Konvansiyonel 

Tarım 20 

Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Konvansiyonel 

Tarım 21 

Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Konvansiyonel 

Tarım 22 

Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Konvansiyonel 

Tarım 23 

Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Konvansiyonel 

Tarım 24 

Tespit 

edilemedi  

Q-OrbitrapLC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 
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Tablo 4. Derim dönemi iç badem örneklerinin Mikotoksin analizi değerlendirmeleri 
 

 

Adıyaman Merkez, Besni, Gölbaşı ve Kahta ilçelerinde İyi Tarım, 

Organik Tarım ve Konvansiyonel Tarım uygulayan üreticilerin 

bahçesinden çağla döneminde 27 örnekleme yapılmıştır. Örneklerin 

tamamında pestisit kalıntı analizleri yapılmıştır (Tablo 5). 11 adet 

örnekte pestisit kalıntısı tespit edilebilir düzeyde değer bulunmamış, 7 

adet örnekte pestisit kalıntısı edilmiştir ancak MRL değerleri ölçüm 

limiti düzeyinde olup TGK ve AB MRL değerlerine göre uygun 

bulunmuştur. 9 adet örnekte ise pestisit kalıntısı analizlerinde TGK 

Mevzuatı MRL değerlerinin üzerinde pestisit kalıntısı tespit edilmiş 

olup uygun bulunmamıştır. Tüm örneklerin %67'si gıda güvenliği 

açısından uygun olarak değerlendirilirken %33'nün ise uygun olmadığı 

belirlenmiştir. Benzer şekilde, Tufan (1984) da, 1981-1982 yıllarında 

İzmir Santral Halinden temin ettiği 19 meyve ve 35 sebze örneğinde 

insektisit kalıntıları durumlarını araştırdıkları çalışmalarında analiz 

yapılan örneklerde BHC, dieldrin, heptachlor gibi klorlandırılmış 

hidrokarbonlu ve malathion, parathion, diazinon gibi organik fosforlu 

insektisit kalıntıları tespit etmiştir ve kalıntı miktarlarının çeşitli 

ülkelerin tolerans değerlerinden düşük olduğunu bildirmiştir. Kaihara 

ve ark. (2000) ise ele aldıkları taze meyve ve sebzelerde 27 çeşit 

Örnek No Mikotoksin Cihaz Analiz 

Metodu 

Değerlendir
me Mevzuatı 

Değerlendirme 
Sonucu 

İyi Tarım 
29 

Tespit edilemedi HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik 

Tarım 25 

Tespit edilemedi HPLC-

FID 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 
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pestisitin 0.005-0.01 μg/kg aralığında kalıntı bıraktıklarını tespit 

etmişlerdir. Dogheim ve ark. (2001) da, 6 ilden ve 8 yerel marketten en 

çok tüketilen sebze ve meyvelerden topladıkları 1579 örneği 53 farklı 

pestisit kalıntılarını araştırmışlardır. Analizi yapılan örneklerin % 76,1’ 

inde tespit edilebilir kalıntı olmadığını, kalıntı tespit ettikleri örneklerin 

ise % 2,59’ unda MRL’nin aşıldığını bildirmişlerdir. Benzer şekilde, 

Tatlı (2006), 128 adet yaş meyve, sebze ve kurutulmuş gıda örnekleri 

üzerinde yaptığı araştırmasında, 42 adet numunede en az bir adet 

pestisit kalıntısına rastlamıştır. Kalıntı rastlanan numuneler toplam 

numunenin % 31,81’ini temsil etmiştir. 3 adet numunede ise TGK ve 

AB MRL toleranslarının üzerinde kalıntı tespit etmiştir. Bu numuneler 

ise toplam numunenin % 2,34’ünü temsil ettiğini bildirmişlerdir. 
 

Tablo 5. Çağla dönemi badem örneklerinin pestisit kalıntı analizi değerlendirmeleri 
Örnek No Pestisit Cihaz Analiz 

Metodu 

Değerlendir
me Mevzuatı 

Değerlendir
me Sonucu 

İyi Tarım 30 Tespit edilemedi LC-MS/MS TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 31 Tespit edilemedi Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 32 Tespit edilemedi Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 33 Tespit edildi Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 34 Tespit edildi Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 35 Tespit edildi Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 36 Tespit edildi Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 37 Tespit edildi Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

İyi Tarım 38 Tespit edildi Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun Değil 

İyi Tarım 39 Tespit edildi Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun Değil 
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İyi Tarım 40 Tespit edildi Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun Değil 

İyi Tarım 41 Tespit edildi Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun Değil 

İyi Tarım 42 Tespit edildi Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun Değil 

İyi Tarım 43 Tespit edildi Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun Değil 

Organik 

Tarım 25 

Tespit edilemedi Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik 

Tarım 26 

Tespit edilemedi Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik 

Tarım 27 

Tespit edilemedi Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik 

Tarım 28 

Tespit edilemedi Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik 

Tarım 29 

Tespit edilemedi Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik 

Tarım 30 

Tespit edilemedi Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik 

Tarım 31 

Tespit edildi Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Organik 

Tarım 32 

Tespit edildi Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun Değil 

Konvansiyon

el Tarım 26 

Tespit edilemedi Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Konvansiyon

el Tarım 27 

Tespit edilemedi Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Konvansiyon

el Tarım 28 

Tespit edidi Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun 

Konvansiyon

el Tarım 29 

Tespit edildi Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun Değil 

Konvansiyon

el Tarım 30 

Tespit edildi Q-OrbitrapLC-

MS/MS 

TS EN 

15662 

TGK Uygun Değil 

 

2019-2020 yılları arasında farklı dönemlerde İyi Tarım, Organik Tarım, 

Konvansiyonel Tarım gibi farklı üretim modeli uygulayan üreticilerden 

ve Badem İşleme Tesisi deposundan temin edilen badem örneklerinde 

yapılan pestisit kalıntı analizleri ve mikotoksin analizleri sonucunda 

tespit edilen pestisitlere ait aktif maddeler tablo 6’da sunulmuştur. 

Pestisit kalıntısı tespit edilen 9 aktif maddenin 3 tanesi fungusit, 6 tanesi 

insektisit grubundadır. Araştırılan örneklerde kullanımı yasak olan 



     Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar  | 245 

 
Carbendazim ve bademde ruhsatlı olmayan Acetamiprid, Cypermethrin 

Deltamethrin (cisdeltamethrin), Fluopyram, Pyraclostrobin, 

Thiacloprid gibi pestisitlerin kalıntıları tespit edilmiştir. Mevcut 

araştırma ilişkili olarak Hışıl ve Tufan (1984) da, elma, erik, şeftali gibi 

meyveler ve biber, domates, bamya gibi sebzelerdeki bazı pestisit 

kalıntılarını tespit etmek için çalışmışlar ve 10 çeşit pestisit kalıntısına 

rastlamışlardır. Araştırılan örneklerde üretimi ve kullanımı yasaklanmış 

olan BHC, DDT, aldrin, heptachlor, dieldrin, chlordane gibi 

klorlandırılmış hidrokarbonlu pestisitlerin kalıntıları tespit edilmiştir. 

Bu durumu, söz konusu ilaçların toprakta çok kalıcı olmaları ve belki 

de bu ilaçların üreticilerin elinde halen bulunması şeklinde 

açıklamışlardır. 

Tablo 6. Kalıntı tespit edilen badem örneklerinin pestisit kalıntı analiz sonuçları 
Örnek No Aktif madde Cihaz Analiz 

Metodu 

Değer. 
Limiti 

(mg kg-

1) 

Değer 
(mg kg-

1) 

Değer. 
Mevzuatı  

Değer.  
Sonucu 

İyi Tarım 1 
(Hasat) 

Cypermethrin Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0.050 0.019 AB Ek3 Uygun 

İyi Tarım 2 
(Hasat) 

Acetamiprid Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,07 0,12 AB Ek3 Uygun 

İyi Tarım 
1(Çağla) 

Thiophanate-

methyl 

Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,2 0,11 AB Ek3 Uygun 

İyi Tarım 
2(Çağla) 

Carbendazim Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,1 0,022 AB Ek3 Uygun 

İyi Tarım 
3(Çağla) 

Deltamethrin 

(cisdeltamethrin) 

Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,05 0,026 AB Ek3 Uygun 

İyi Tarım 
4(Çağla) 

Acetamiprid Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,01 0,24 AB Ek3 Uygun 

Değil 
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İyi Tarım 
5(Çağla) 

Thiophanate-

methyl 

Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,2 0,12 AB Ek3 Uygun 

İyi Tarım 
6(Çağla) 

Carbendazim Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,1 0,022 AB Ek3 Uygun 

İyi Tarım 
7(Çağla) 

Acetamiprid Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,01 0,85 AB Ek3 Uygun 

Değil 

İyi Tarım 
8(Çağla) 

Thiophanate-

methyl 

Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,2 0,43 AB Ek3 Uygu 

Değil 

İyi Tarım 
9(Çağla) 

Carbendazim Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,1 0,078 AB Ek3 Uygun 

İyi Tarım 
10(Çağla) 

Pyraclostrobin Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,02 0,27 AB Ek3 Uygu 

Değil 

İyi Tarım 
11(Çağla) 

Cypermethrin Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,05 0,041 AB Ek3 Uygun 

İyi Tarım 
12(Çağla) 

Thiacloprid Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,02 0,11 AB Ek3 Uygu 

Değil 

İyi Tarım 
13 (Çağla) 

Carbendazim Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,1 0,19 AB Ek3 Uygun 

İyi Tarım 
14 (Çağla) 

Thiacloprid Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,02 0,15 AB Ek3 Uygu 

Değil 

İyi Tarım 
15 (Çağla) 

Thiophanate-

methyl 

Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,2 0,069 AB Ek3 Uygun 

İyi Tarım 
16 (Çağla) 

Thiacloprid Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,022 0,043 AB Ek3 Uygu 

Değil 

İyi Tarım 
17 (Çağla) 

Carbendazim Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,1 0,2 AB Ek3 Uygun 

İyi Tarım 
18 (Çağla) 

Cypermethrin Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,05 0,049 AB Ek3 Uygun 

İyi Tarım 
19 (Çağla) 

Fluopyram Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,05 0,031 AB Ek3 Uygun 

Organik 

Tarım 1 
(Çağla) 

Deltamethrin 

(cisdeltamethrin) 

Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,05 0,056 AB Ek3 Uygun 
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Organik 

Tarım 2 
(Çağla) 

Pyraclostrobin Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,02 0,22 AB Ek3 Uygun 

Organik 

Tarım 3 
(Çağla) 

Cypermethrin Q-

OrbitraLC

-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,05 0,28 AB Ek3 Uygun 

Değil 

Konvansiy

onel Tarım 
1 (Çağla) 

Pyraclostrobin Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,02 0,11 TGK Ek2 Uygu 

Değil 

Konvansiy

onel Tarım 
2 (Çağla) 

Thiacloprid Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,02 0,057 AB Ek3 Uygun 

Değil 

Konvansiy

onel Tarım 
3 (Çağla) 

Lambda-

cyhalothrin 

Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,05 0,022 AB Ek3 Uygun 

Konvansiy

onel Tarım 
4 (Çağla) 

Lambda-

cyhalothrin 

Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,05 0,01 AB Ek3 Uygun 

Konvansiy

onel Tarım 
5 (Çağla) 

Acetamiprid Q-

OrbitrapL

C-MS/M 

TS EN 

15662 

0,01 0,024 AB Ek3 Uygu 

Değil 

Konvansiy

onel Tarım 
6 (Çağla) 

Thiophanate-

methyl 

Q-

OrbitrapL

C-MS/MS 

TS EN 

15662 

0,2 0,043 AB Ek3 Uygun 

 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada; 2019-2020 yılları arasında ülkemiz badem 

yetiştiriciliğinin yaklaşık %15’nin gerçekleştirildiği Adıyaman İli 

Merkez, Besni, Gölbaşı ve Kahta ilçelerinde İyi tarım, Organik Tarım 

ve Konvansiyonel Tarım yapan üreticilerden temin edilen örneklerde 

pestisit kalıntı ve mikotoksin analizleri yapılarak kalıntı düzeyleri 

araştırılmıştır. Toplam 91 adet numune; çağla, sert kabuklu ve bir yıllık 

depolanmış ürünlerden tedarik edilmiştir.  

Araştırma bulgularına göre, çağla döneminde 16 adet, derim döneminde 

ise 2 adet örnekte pestisit kalıntısı varlığı belirlenmiştir. Ancak çağla 

dönemi analizlerinden 9 adet örnek TGK Mevzuatı Yönetmeliğine göre 

uygun bulunmamış, kalan 7 adet örnek pestisit değerleri MRL 
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değerlerinin altında bulunmuş ve TGK’ne göre uygun olarak 

değerlendirilmiştir. Derim dönemi iç badem, depolanmış iç badem ve 

çağla olarak pestisit kalıntı ve mikotoksin analizleri yapılan toplam 73 

adet numunede ise tespit edilebilir düzeyde pestisit kalıntısına 

rastlanılmamıştır.  

Sonuç olarak; ülkemiz badem yetiştiriciliğinde üretim alanı bakımından 

1. sırada yer alan Adıyaman ilinden tedarik edilen numunelerde iç 

badem olarak analize sunulan derim dönemi ve depolanmış ürün 

örneklerinin %100’ünde halk sağlığını tehdit edecek pestisit kalıntısı 

sorunu olmadığı ve gıda güvenliği açısından uygun olduğu 

belirlenmiştir. Çağla döneminde ise bazı aktif maddelerin TGK MRL 

değeri üzerinde veya tolere edilebilir limit değerlerinde bulunması 

sebebiyle üretici bilincinin artırılması gerekmektedir. Bilinçsizce 

gereğinden fazla pestisit kullanımının önüne geçilmesi, üreticilerin son 

ilaçlama ile hasat arasındaki bekleme sürelerine riayet etmesi çevre ve 

insan sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Bu sonuçlar 

üretimle birlikte artan bitki sağlığı sorunlarına rağmen kalıntı riskinin 

Organik Tarım, İyi Tarım Uygulamaları ile azaltılabileceğini ve aynı 

zamanda kalıntı riskinin her üretim modelinde dikkate alınması 

gerektiğini göstermektedir. 
 

TEŞEKKÜR 

Bu çalışma; GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 

“Diyar-ı Badem Adıyaman’dan Evlerinize Gelen Güven” projesi ile 

desteklenmiştir. 
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GİRİŞ 

Ziraat veya tarım, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve 

verimin artırılması, depolanması, işlenmiş hale getirilmesi ve 

pazarlanarak insanların kullanımına verilmesini ele alan uygulamalı bir 

bilim dalıdır. Başka bir anlatım şekliyle, ekonomik değere haiz olan ve 

insan gıdası olarak yetiştirilen her türlü bitkisel, hayvansal ürünün 

bakım, besleme, yetiştirme, muhafaza, depolama ve mekanizasyon 

faaliyetlerinin tamamı ile sularda veya özel alanlarda 

yapılan balıkçılık faaliyetlerinin tümü olarak ifade edilir (Karagölge ve 

ark., 1995). 

İki binli yılların başında 8 milyar olan dünya nüfusunun bu yüzyılın 

sonunda 10 milyarı bulacağı tahmin edilmektedir. Bu kadar dünya 

nüfusunun yeterli bir şekilde beslenmesi ve sanayiye ham madde temini 

için tarımın her geçen gün daha da önemli hale geldiği görülmektedir.  

Tarımsal üretimin en önemli faktörü bitkisel üretim olup dünyada 

yaklaşık 1,5 milyar hektarlık tarım alanında yapılmaktadır. Bu alanda 

her yıl 500 kadar bitki türünden 7 milyar ton civarında üretim 

yapılmaktadır. Dünyada bitkilere arız olan yaklaşık 4500 – 5.000 kadarı 

aktif ve 15.000- 20.000 kadarı potansiyel olmak üzere 19.500 – 20.000 

kadar zararlı organizmanın tehdidi altında olup, her yıl yaklaşık dünya 

üzerinde üretilen ürünlerin %35 oranında kayıp meydana gelmektedir 

(Anonim, 2015).  

Ülkemizde ise, ekonomik öneme sahip ve tarımı yapılan 150 kadar bitki 

türü olup, bu bitkilerde ekonomik düzeyde zarar yapan 600 kadar 

zararlı, fungus, bakteri, virüs, yabancıot, nematod ve genel zararlılar 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bitki
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hayvanlar
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0nsan_besini&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bitki
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hayvanlar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bal%C4%B1k%C3%A7%C4%B1l%C4%B1k
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gibi zararlı organizma bulunmaktadır. Son yıllarda zirai mücadele 

metotlarının gelişmesi sonucu bitkisel üretimdeki %75 civarındaki 

kayıplar %50-60 oranında çekilmiştir (Alkan, 1968).  

Bu kayıpları önlemek ya da minimum seviyede tutabilmek için değişik 

mücadele yöntemleri geliştirilmiştir. Bunlar; Kültürel Mücadele, 

Karantina (Hukuksal) Önlemleri, Mekanik veya Fiziksel Mücadele, 

Biyolojik Mücadele, Biyoteknik Mücadele, Kimyasal Mücadele ve 

Entegre Mücadele olarak sıralanabilir. Savaş yöntemlerden en 

önemlilerinden birisi de Biyolojik Mücadele’dir (Anonim, 2015) 

Biyolojik mücadele, sürdürülebilir tarım tekniklerine uygun, çevreye, 

insan ve hayvan sağlığına duyarlı bir mücadele yöntemi olduğundan 

günümüzde önemi giderek artan bir mücadele sistemi olmaktadır 

(Uygun ve ark., 2010). Biyolojik mücadelenin temel unsurları 

zararlıların mücadelesinde kullanılan parazitoitler, predatörler, pradetör 

akarlar ve entomopatojen organizmalardır. Bu organizmalar kısaca 

tanımlanırsa; 

Parazitoitler; bir canlının bir diğer 

canlının üzerinde ekzoparazitoit 

olarak veya içinde endoparazitoit 

olarak gelişen ve bu sırada da 

konukçusuna zarar veren veya 

öldüren organizmalara parazit 

(asalak) adı verilir (Şekil 1). 

Parazitoit canlının en karekteristik özelliği, parazit organizma ergin 

bireye ulaştıktan sonra konukçusunun ölümüne sebep olmasıdır. Buna 

Şekil 1. Trissolcus semistriatus 
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göre parazitoit, tüm gelişme dönemlerini konukcu bireyde 

ekzoparazitoi veya endoparazitoit olarak geçiren ve bu esnada 

konukçusunun zarar görmesine ve ölümüne neden olan organizmalara 

parazitoit adı verilmektedir. Bu bağlamda parazitoitler gelişmesini 

tamamlaması bakımından konukçularına mutlak surette bağımlı 

organizmalardır (Weeden ve ark., 2007).  

Predatörler, yaşam süreleri 

boyunca birden fazla sayıda ava 

(besine) ihtiyaç duyan, avlarını 

arayıp bulma kabiliyeti olan, 

avına saldırarak beslenebilen ve 

öldüren canlılara “predatör”, 

üzerinde beslendiği canlıya da 

“av” adı verilir (Şekil 2). Doğada böcekler, akarlar, sürüngenler, 

balıklar ve kuşlar gibi birçok canlı gruplarında predatörlük özelliği 

gösteren türler bulunup, bunlar doğal biyolojik mücadelede biyolojik 

dengenin kurulmasında ve korunmasında önemli rol oynarlar. Ancak, 

tarımsal alanlarda bunlar içerisinde predatör böcekler ve predatör 

akarlar “biyolojik mücadele” yöntemlerde en çok kullanılan biyolojik 

ajanlardır (Mamay ve Mutlu, 2019; Gözüaçık ve ark., 2010; Weeden ve 

ark., 2007) 

Şekil 2. Coccinella septempunctata 
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Predatör akarlar; Acarina takımı 

günümüzde tanılanmış 45.000 

kadar akar türünü içerir (Şekil 3). 

Akarlar, biyolojileri ve habitatları 

bakımından genel olarak iki 

kısımda incelenir. Bunlardan 

birincisi “serbest” yaşayan akarlar 

ikincisi ise “parazitik” yaşayan akarlardır (Metcalf ve ark., 1973; 

Walter ve Proctor, 1999). Serbest yaşayan akarlar, genelde fitofag 

akarlardır (Krantz, 1978; Weeden ve ark., 2007). Predatör akarların, 

uzun bacaklı, hızlı hareket eden, ağız parçaları avları ile beslenecek 

biçimde özelleşmiş bir morfolojiye sahiptirler. Bunlar, toprakta 

yaşayan ufak arthropod ve nematodları, toprak üzerinde yaşayanlar ise, 

genelde fitofag akarlar veya farklı taksonomik gruplara ait kanatlı ve 

kanatsız yumuşak vücutlu böcek türleri ile beslenirler (Krantz, 1978; 

Gerson ve ark., 2003; Weeden ve ark., 2007).  

Biyolojik mücadelede kullanılan bir diğer etmen ise 

Entomopatojenlerdir. Entomopatojenler, doğada var olan doğal 

dengenin, oluşmasında ve sürdürülmesinde en etkin faktörler biri olup, 

bunlar farklı organizma gruplarını içermektedir. Doğal dengenin 

oluşumunda ve zararlıların baskı altında tutulmalarında funguslar, 

bakteriler, protozoalar, virüsler ve nematodlar etkili baskı unsurları 

olarak bulunur (Shanks, 1990; Smart, 1995).  Entomopatojenler, 

tarımsal zararlıların mücadelesinde mikrobiyal mücadelenin temelini 

oluşturmaktadır. Bu mücadelede bakteriler, funguslar, virüsler ve 

Şekil 3. Xysticus sp. 
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protozoanlar kullanılmakta ayrıca entomofag nematodlar da önemli yer 

tutmaktadır. Bunlar da kısaca tanımlanırsa;  

Funguslar; funguslar zarlılarla biyolojik mücadelede mikrobiyal olarak 

kullanılan ve en fazla araştırılan organizmalar arasında bulunmaktadır. 

Funguların büyük bir çoğunluğu konukçularını (böceklerin) 

integümentinden girerek (penetre ederek) onları hastalandırması, diğer 

böcek patojenlerine nazaran farklı bir yere öneme sahiptir. Bu sebeple 

özellikle sokucu emici ağız yapısına sahip zararlıların biyolojik 

mücadelesinde oldukça önemli bir ajan olduğu görülmüştür. Böcek 

kütikülasına tutunan fungus sporları çimlendikten sonra bir penetrasyon 

yapısı oluşturarak infeksiyonu başlatırlar ve böceği ölmesine neden 

olurlar (Şekil 4).  

Biyolojik mücadelede kullanılan 

bir diğer önemli biyolojik ajan 

ise, entomopatojen bakterilerdir 

(Shanks ve Agudelo–Silva, 

1990). Entomopatojen 

bakterilerin konukçularına temel 

giriş yolu oral yolladır. Oral 

yolla vücut içine giren 

bakteriler, sindirim sisteminde kalabildiği gibi bazıları durumlarda 

hemokole kadar penetre olabilir. Bazı bakteriler konukçusunun 

sindirim sistemini bozması nedeniyle, konukçunun ölümünün uzun 

zaman aldığı ve bu sürede zararlının beslenemediği, dolaysıyla da 

kültür bitkilerine zarar vermediği, zararın ilk başlarda önleyebildiği 

tespit edilmiştir. Biyolojik mücadele bakımından en önemli 

Şekil 4. Beauveria bassiana 
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entomopatojen türler arasında Bacillaceae familyasından Bacillus 

thuringiensis Berliner, B. sphaericus Neide, Paenibacillus popilliae 

(Dutky) ve Paenibacillus lentimorbus (Dutky) yer almaktadır 

(Thanabalu ve ark., 1993; Gahramanova ve ark., 2020).  

Entomopatojen protozoalar, böceklere girişi bakteriler gibi oral yol ile 

olmaktadır. Protozoaların konukçularına infeksiyonları iki şekilde 

olmaktadır. Bunlardan birincisi lokal ikincisi ise sistemik olduğu tespit 

edilmiştir. Protozoalar genellikle konukçuya özelleşmiş, yavaş etki 

yapan ve kronik hastalıklar oluşturan etmen olmalarına rağmen doğal 

böcek popülasyonlarında ve zararlı böceklerin baskı altına alınmasında 

önemli bir doğal düşmandır (Maddox, 1987; Brooks, 1988). 

Entomopatojen protozoanların en büyük dezavantajı ise; canlı 

konukçuda üretilebilmesine rağmen zararlılarda ölüm oranının yüksek 

olmayışı nedeniyle biyolojik mücadele ajanı olarak kullanımını 

sınırlayan en önemli özelliklerdir. Buna rağmen protozoaların özellikle 

çok yıllık kültür bitkilerinde faydalı olabileceği birçok araştırıcı 

tarafından vurgulanmaktadır (Shanks ve Agudelo–Silva, 1990). 

Virüsler, konukçularına çoğunlukla ağızdan, sindirim sisteminden, 

bazıları ise mekanik olarak parazitodler yolu ile (örn: Polydnaviridae) 

giriş yaparlar. Ergin dişilerden yumurtaya bulaşma ile dikey yayılım da 

gerçekleşebilir (örn: Neodiprion sertifer 

NPV).  Virüsler oluşturdukları hastalık 

seyri ve etkisi virüs türüne göre 

değişmekle beraber sadece belirli 

dokularda virüs replikasyonu ile kronik 
Şekil 5. Lymantria dispar 

larvası
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hastalıklara neden olanlar (örn: Ascoviridae ve Cypovirüsler), vücut 

geneline yayılarak akut hastalıklara neden olanlar (örn: birçok 

baculovirüsler) olduğu gibi konukçusu ile mutual ilişki içerisinde olan 

virüsler (örn: Polydnaviridae) de bulunmaktadır. Virüslerin 

oluşturdukları kronik hastalıklar, gelişmede gerileme, yaşam süresinde 

ve doğurganlıkta azalma ve böcekte genel bir zayıflamaya neden olurlar 

(Shanks ve Agudelo–Silva, 1990). Entomopatojen virüslerin 

kullanımını sınırlayan temel faktör dar konukçu spektrumunun olması, 

konukçuda çoğaltılma ihtiyacı ve etki hızının düşük olmasıdır. 

Mikrobiyal mücadele bakımından en çok ön plana çıkmış olan virüsler 

Baculoviridae familyasına ait virüslerdir (Krantz, 1978; Weeden ve 

ark., 2007). Bakulovirüsler, böcek türlerine özgüdür ve bazı zararlıların 

kontrol altına alınmasında faydalı olduğu gösterilmiştir. Örneğin, 

Lymantria dispar (Lepidoptera; Lymantridae) (Şekil 5) larvaları Kuzey 

Amerika'daki ormanlarda çok ciddi yaprak dökülmesine neden 

olmuştur. Bu zararlının mücadelesinde Multicapsid nükleer polihedroz 

virüsü, bu alanlara püskürtülerek zararlı ile mücadele başarılı 

olunmuştur (Gerson ve ark., 2003; Weeden ve ark., 2007) 

Biyolojik mücadele etmenleri 

arasında önemli bir yer tutan diğer 

bir biyolojik mücadele etmeni de 

Nematodlardır (Şekil 6).  

Nematodlar, mikroorganizma 

olmamakla birlikte son yapılan 

çalışmalarda devamlı 

mikrobiyal mücadele etmeni 
Şekil 6. Hexamermis eurygasteri 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk0211DXcTRRcoiX0cMIedwZlyM0xxA:1620731356601&q=Lymantria+Dispar+Dispar&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MDSrrMpR4gIx80zMjQ2rtOT8i9IT8zKLc51zEouLM9MykxNLMvPzgjNTUssTK4sXsYr7VOYm5pUUZSYquGQWFyQWQakdrIwAg1ZLB1YAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiw0qTmvsHwAhUB3qQKHXqTAzwQxA0wJXoECBMQBQ
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kapsamına alınmışlardır. Entomopatojen nematodların böceklerle 

ilişkileri obligat parazitizme şekillerde olabilmektedir. Entemopatpjen 

nematodlar böceklerin vücuduna ya doğrudan kütiküladan ya da 

stigmalar, ağız, anüs gibi doğal açıklıklardan giriş yaparlar. Bazı 

entomopatojen nematodlar konukçunun ölümüne neden olurken (örn: 

Mermithidae, Steinernematidae) bazıları da konukçularını 

kısırlaşmasına veya doğurganlıkta düşüşe neden olurlar (örn: 

Sphaerularidae, Allantonematidae). Böceklere patojen olan 30’dan 

fazla nematod familyası bulunmakta olup (Poinar, 1975; Smart,  1995), 

bunların arasında zararlılarla mücadelede kullanılabilecek olanlar 

Xenorhabdus ve Photorhabdus cinslerindeki (Enterobacteriaceae) ile 

bakteriler mutual ilişki içerisindeki Steinernematidae ve 

Heterorhabditidae familyaları üyeleridir (Shanks, 1990; Smart, 1995). 

Dünyada Biyolojik Mücadelenin Tarihi Gelişimi 

Biyolojik Mücadelenin tarihi gelişimini 3 döneme ayrılarak 

incelenebilir (Doutt, 1964). Bunlar;  

I- Biyolojik Mücadelede kullanılan faydalı organizmaların bilimsel bir 

yaklaşım olmaksızın, gelişi güzel bir şekilde kullanıldığı ve yaklaşık 

olarak MS 200'den 1887'ye kadar süren ilk aşama. Bu süre zarfında elde 

edilen başarılar hakkında çok az bilgi bulunmaktadır (Howard, 1930; 

Hagen ve Franz, 1973). 

II- 1888'de Torbalı Koşnil Icerya purchasi Mask. (Hemiptera: 

Margarodidae) kontrolü için Rodolia cardinalis Mulsant (Coleoptera 

Coccinellidae)’ın kullanılmaya başlandığı ve nispeten daha ayrıntılı 

bilgilerin olduğu   ara dönem. Bu dönem 1888’de başladığı ve 1955 
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yılına kadar sürdüğü kabul edilmektedir (DeBach, 1974; Laing ve 

Hamai, 1976) 

III- Modern dönem; bu dönem daha dikkatli planlama ve doğal 

düşmanların daha hassas değerlendirilmesi ve kullanımıyla karakterize 

edilir. 1956'dan başlayan bu dönem günümüze kadar olan dönemi ifade 

etmektedir (Hagen ve Franz, 1973). 

Biyolojik Mücadelenin gelişim tarihinin daha iyi anlaşılabilmesi için bu 

dönemlerde yapılan çalışmaların daha iyi irdelenmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla her bir dönemin Biyolojik mücadeleye olan katkıları ve 

gelişimi şu incelenecektir. 

I- Erken Tarih: MS 200'den 1887'ye kadar 

a- Faydalı Organizmaların İlk Fark Edilmeye başlanması (MS. 

200 1200):  

Böcek zararlılarını kontrol etmek için doğal düşmanları (Faydalı 

organizmaları) ilk defa Çinliler dönemde kullanmışlardır. Bu dönemde 

Oecophylla smaragdina (Fabricius) (Hymenoptera; Formicidae) 

karıncalarının turunçgillerde zararlı olan bir zararlının kontrolünde 

kullanmak amacıyla satıldığı dönemdir (Sweetman, 1958; Doutt, 

1964).  

MS 1200 yılında Yemen'de (Suudi Arabistan'ın güneyinde) karınca 

yuvaları hurma bahçelerine taşınaraktan hurma ağaçlarının etrafına 

yerleştirilerek hurma zararlılarının kontrolü için kullanılmıştır. Yine bu 

dönemde (MÖ 1200 yıllarında) Yedinoktalı gelinböceği (Coccinella 

septempunctata (Coleoptera; Coccinellidae)’nin yaprak bitleriyle 
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beslendiği ve onları kontrol altına alındığı kayıt edilmiştir (Howard, 

1930; Laing ve Hamai, 1976). 

b- M.Ö 1300 - MS 1799: Faydalı Organizmaların Tanınmaya 
Başlanması;  

Bu dönemde, 1602 yılında parazitleşmiş bir Pieris rapae (Lepidoptera: 

Pieridae) kozalarının parazitlendiği fark edilmiş, yapılan çalışmalarda 

bu kozoların Apanteles glomeratus (Hymenoptera: Braconidae) 

tarafından, parazitlendiği kayıt edilmiştir (Konishi ve Ito, 1973).  

Böceklerde parazitizm (parazitoid) olgusu ilk defa MS 1706'da zamanın 

bilim insanı Vallisnieri tarafından yorumladı. Buna rağmen böceklerde 

parazitlenme ve parazitoit olgusunu ilk anlayan, söğütle beslenen bir 

testere sineğinin parazitini resimleyen ve 1701'de yayınlayan 

mikrobiyolog Van Leeuwenhoek olmuştur (Doutt, 1964). 

1726'da de İlk böcek patojeni Cordyceps mantarı, Reaumur tarafından 

tanımlandı.  

1734'te de Reaumur, "yaprak biti yiyen bir sineğin" (Aphidivorous 

hoverflies (Diptera: Syrphidae) yumurtalarını toplamayı ve yaprak 

bitlerini kontrol etmek için seralara yerleştirmeyi önererek adeta 

biyolojik mücadelenin temellerini atmıştır (Doutt, 1964; Konishi ve Ito,  

1973). 

Acridotheres tristis Lin. (Aves; Sturnidae), 1762'de kırmızı çekirge 

Nomadacris septemfasciata Serville (Orthoptera, Acrididae)' nın 

kontrolü için Hindistan'dan Mauritius'a (Madagaskar açıklarında) 
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başarıyla getirilerek kullanıldı (Laing ve Hamai, 1976; Simmonds ve 

ark., 1976). 

1700'lerin sonlarında kuşlar, böcek kontrolü için uluslararası olarak 

kullanıldığı ve bulaşık alanlara taşındığı bildirilmiştir. 

Tahtakurusu Cimex lectularius Lin. (Hemiptera; Cimicidae)'un 

kontrolü, 1776'da Avrupa'da yırtıcı Pentatomid Picromerus bidens' 

(Hemiptera; Pentatomidae)’ in salınmasıyla başarıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

c. MS 1800 -1849 Avrupa'da Biyolojik Mücadelenin Uygulamalı 
Olarak Yapıldığı Dönem 

1800'lerde Darwin, "Ichneumonids" i lahana tırtılları için doğal kontrol 

unsuru olarak tanımladı. 

1803'teThomas Robert Malthus İngiltere’de Nüfus İlkeleri Üzerine 

Denemeler yayınladı. 

1827'de Theodor Hartig (Almanya), tırtırları parazitleyen 

parazitoitlerin toplu salınımlar için yetiştirilmesini önermiştir (Konishi 

ve Ito,  1973; Laing ve Hamai, 1976). 

Avusturya bilim insanı Vincenz Kollar 1837'de ilk kez "doğal kontrol" 

ya da “biyolojik kontrol” kavramını ortaya atmış ve kullanmıştır. 

Belçikalı matematikçi Pierre François Verhulst (1838) lojistik büyüme 

denklemini tanımladı, ancak bu denklem 1920’de Raymond Pearl 

tarafından yeniden keşfedilene kadar kullanılamadı. Yine aynı araştırıcı 

tarafından "Çevresel direnç" kavramının ilk defa tanımı yapıldı. 
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1840'larda, İtalya'da çingene güvesi L. dispar ve diğer bahçe 

zararlılarının kontrolü için bazı predatör böceklerin salınımı yapılarak 

mücadele yapılmıştır (Van den Bosch ve ark., 1982).  

d. 1850 – 1887 Dönem (Biyolojik Mücadeleye Odaklanma): 

Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Kaliforniya’da,1850'den 

1870'e kadar çok geniş alanlarda birçok ürünün ekimleri yapılıyordu.  

Yetiştirilen bu ürünlerde herhangi bir zararlı görülmüyordu. Daha sonra 

çiftçiler mahsullerini incelediklerinde, başka böcekler tarafından zararlı 

böceklerin yok edildiğini gördüler. Tarım alanlarında zararlı olan bu 

böceklerin faydalı böcekler tarafından yok edildiğini ve zararlılarla 

faydalılar arasında doğal bir dengenin olduğunu fark ettiler (Simmonds 

ve ark., 1976; Van den ark., 1982). 

 ABD’de New York çiftçiler ise, buğday tarlasındaki zararlıları baskı 

altına almak için Avrupa'dan parazit ithal etmeyi önerdiler ve 1860 

yılında Avrupa'dan parazit talep edildi, ancak çeşitli nedenlerden dolayı 

alınamadı. Benzer şekilde Illinois’te zararlı böcekleri kontrol etmek 

için doğal düşman ithalatı için aktif olarak çalışıldı ancak yine 

başarılamadı. Böylece bu dönemde biyolojik mücadelenin 

yaygınlaşmasına ve önemine dikkat çekilmiş oldu (Simmonds ve ark., 

1976; Van den ark., 1982). 

Yabani otlarla ilgili ilk başarılı girişim, 1863 yılında yapıldı. Dikenli 

armut kaktüsü (Opuntia vulgaris Family: Cactaceae)’ne, karşı 

Dactylopius ceylonicus (Hemiptera: Dactylopiidae) kullanılarak istilası 

durdurulduğu kayıt edilmiştir. 
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A.B.D.’de 1870'te Riley adlı bir çiftçi, Erik Hortumlu böceği 

Conotrachelus nenuphar (Coleoptera: Curculionidae)'ın kontrolü 

amacıyla Kirkwood, Missouri'den eyaletinden biyolojik parazit 

getirerek parazitlerin ilk başarılı naklini gerçekleştirmiştir (Laing ve 

Hamai, 1976; Van den ve ark., 1982). 

LeBaron, Aphytis mytilaspidis (Hymenoptera: Chalcidoidea) tarafından 

parazite edilmiş elma dallarını 1871'de Galena'dan Cenevre’den 

Illinois’e taşıdığını kayıt edilmiştir (Doutt, 1964; Konishi ve Ito,  1973) 

1873'te bağlarda filokserasının kontrol etmesi için yırtıcı akar 

Tyroglyphus phylloxerae'yi Fransa'ya gönderdi ancak başarılı 

olunamadı.  

1882'de Trichogramma sp., Lepidopter zararlılarının kontrolü için 

ABD'den Kanada'ya gönderildiği kayıt edilmiştir. 

1883'te ABD’de Lahana kelebekleri Pieris rapae Linnaeus 

(Lepidoptera: Pieridae) 'nin kontrolü için İngiltere'den Apanteles 

glomeratus ithal etti (Doutt, 1964). 

II. Dönem: 1888'den 1955'e kadar  

a- 1888-1889: Torbalı Koşnil Projesi 

1868 yılında ABD California’daki Menlo Park alanı çevresinde Torbalı 

koşnil, Icerya purchasi Maskell (Hemiptera: Margarodidae), 

görülmeye başlandı. Aradan çok süre geçmeden 1887'de Güney 

Kaliforniya'ya yayıldı ve ABD narenciye endüstrisini yok etmekle 

tehdit etmeye başlamıştı. Aralarında Charles Valentine Riley 

(Entomoloji Bölümü Başkanı, USDA), Albert Koebele ve 
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D.W.Coquillett'inde bulunduğu bir grup bilim adamı I. purchasi ile 

mücadele metotlarını araştırmaya başladılar. Ancak 1887'de yapılan 

çalışmalarda hiçbir yöntem tam olarak bu zararlıyı baskı altına 

alamıyordu. Bir grup araştırmacı bu zararlının doğal düşmanlarını 

toplamak için 1888'de Avustralya'ya gönderildi. Bu araştırıcılar 

Avustralya'dan 12.000 Cryptochaetum iceryae (Williston) (Diptera: 

Cryptochetidae) ve 129 Rodolia cardinalis topladılar. ABD’ye getirilen 

bu doğal düşmanlar vakit geçirilmeden salımları yapıldı. Aynı yıl I. 

purchasi popülasyonunu baskı altına alarak torbalı koşnilin önemli bir 

zararlı olmaktan çıkarmayı başardılar. R. cardinalis esas olarak iç çöl 

bölgelerinde etkili olurken, C. iceryae ise Kaliforniya'nın kıyı 

bölgelerinde kontrol ettiği tespit edilmiştir (DeBach, 1974).  

b. 1890'dan 1899'a: Biyolojik Mücadele İçin Yeni Arayışlar  

C. iceryae ve R. cardinalis 1889'daki başarının ardından 

Kaliforniya'daki diğer zararlıların parazitlerini aramak için bir grup 

bilim insanı tekrar Avustralya'ya gitti. Sonuçta bu dönem biyolojik 

mücadelenin ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığı bir dönem olarak 

kayıtlara geçmiştir. Ayrıca zararlılarla mücadelede “Biyolojik 

Mücadele” metodunun kendisini ispatladığı ve mücadele metodu olarak 

kabul edildiği bir dönemdir (Doutt, 1964; Hagen ve Franz, 1973).  

c. 1900'den 1930'a: Yeni Araştırıcılar ve Daha Fazla Biyolojik 
Mücadele Projesi 

Bu dönemde çeşitli ülkelerde birçok Biyolojik Mücadele projesi 

yürütülmüş ve yeni araştırmacılar bu projelerde görev almışlardır. Bu 
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dönem Biyolojik mücadele koşunda önemli projeler yürütülmüştür. 

Bunlardan birkaçı aşağıda verilmiştir;  

New England'daki Çingene Güvesi Projesi L. dispar (1905-1911). Bu 

proje ile Avrupa'da birçok faydalı organizma keşifleri yaptı ve 

parazitlerin ABD'ye ithal edilmesini sağlandı. 

Hawaii'deki Lantana Otu Lantana camara L. Projesi (1902). Biyolojik 

mücadele ile ilk kez yabani otlarla yapılmış bir çalışma. Bu proje ile 

fitofagus böceklerini bulunması için Meksika ve Orta Amerika'da 

araştırmalar yapılmıştır. 

Hawaii'deki Şeker Kamışı Yaprak Zararlısı Projesi (1904-1920). Bu 

dönemde yani 1920'li yıllarda Avustralya Queensland’da oldukça etkili 

olan yırtıcı Tytthus (= Cyrtorhinus) mundulus (Hemiptera; Miridae) 'yi 

keşfederek biyolojik mücadelenin kullanıma sunmuştur (Doutt, 1964). 

1911'de Bacillus thuringiensis'i keşfedildi, 1945'te Biyolojik Kontrol 

Departmanı, UC'yi oluşturuldu. 1919'da Fransa'da biyolojik mücadele 

laboratuvarı oluşturuldu. 1927'de İngiltere'de Biyolojik Mücadele 

çalışmaları için Farnham House Laboratuvarı kuruldu (Howard, 1930).  

d. 1930'dan 1955'e: Biyolojik Mücadele'nin Genişlemesi ve 

Gerilemesi 

1930'dan 1940'a kadar, farklı ülkelerde toplam 57 Biyolojik mücadele 

kurumu kurulmuştur. Ancak İkinci Dünya Savaşının başlaması, 

Biyolojik Mücadele faaliyetlerinde önemli bir düşüşe neden olmuştur.  

II. Dünya Savaşı'ndan sonra nispeten ucuz olan sentetik organik 

insektisitlerin üretimi nedeniyle Biyolojik Mücadele yeniden eski 
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önemini kazanmadı. Entomolojik araştırmalar ağırlıklı olarak pestisit 

araştırmalarına geçti (Howard, 1930; DeBach, 1974). 

1947'de İngiliz Milletler Topluluğu Biyolojik Kontrol Bürosu kuruldu. 

1951'de isim İngiliz Milletler Topluluğu Biyolojik Kontrol Enstitüsü 

(CIBC) olarak değiştirildi. Genel merkez şu anda Trinidad, Batı Hint 

Adaları'nda bulunmaktadır. 

1955'te Internationale de Lutte Biologique contre les Enemis des 

Cultures (CILB) komisyonu kuruldu. Bu, merkezi Zürih, İsviçre'de 

bulunan dünya çapında bir organizasyondur. 1962'de CILB ismini 

Organization Internationale de Lutte olarak değiştirdi (DeBach, 1974). 

Biologique contre les Animaux et les Plants Nuisibles. Bu organizasyon 

aynı zamanda Uluslararası Biyolojik Kontrol Örgütü (IOBC) olarak da 

bilinir. 1956 yılında eklem bacaklı zararlıları ve yabancı ot türlerinin 

biyolojik kontrolüne konu alan dergi olan "Entomophaga" dergisini 

yayınlamaya başladı (Howard, 1930; DeBach, 1974). 

IV. Modern Dönem: 1957'den Günümüze 

1959'da Vern Stern ve arkadaşları ekonomik zarar fikrini tasarlayarak, 

yetiştiricilerin ürün sistemlerinde ne zaman zararlılarla mücadele 

edileceğini ve hangi mücadele yöntemlerinin uygulaması gerektiğine 

dair bilinçli kararlar almalarını önerecek kavramlar geliştirmiştir.  

1962'den sonra Rachel Carson’ın "Sessiz Bahar" kitabının 

yayımlanmasıyla ülke çapında ekoloji ve çevreye ilgi arttı. Pestisitlerin 

olumsus etkileri göz önüne serilmeye başlandı.  
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“Sessiz Bahar”, 1960'ların sonlarında Entegre Zararlı Yönetimi (IPM) 

kavramının uygulanmasını teşvik etmeye yardımcı oldu ve biyolojik 

kontrol, bazıları tarafından IPM'nin temel bir bileşeni olarak görüldü. 

Doğal düşmanları korumaya klasik Biyolojik Mücadeleye daha fazla 

önem verildi. 

1964 yılında, Paul DeBach ve Evert I. Schliner (Kaliforniya 

Üniversitesi Biyolojik Kontrol Bölümü), biyolojik mücadele topluluğu 

için bir referans kaynağı haline gelen "Böcek Zararlılarının ve Yabancı 

Otlarının Biyolojik Kontrolü" başlıklı, bir eser yayınladılar (DeBach, 

1974). 

ABD'nin bazı bölgelerinde (ör. Kaliforniya, Kuzey Carolina, Kansas, 

Teksas), IPM izciliği 1970'lerde ticarileştirildi ve pamuk, yonca, 

narenciye, soya fasulyesi ve diğer mahsullere yaygınlaştırılarak devam 

etti 

1983 yılında, Frank Howarth, "Biyolojik Kontrol: Panacea veya 

Pandora’nın Kutusu" başlıklı dönüm noktası niteliğindeki makalesini 

yayınladı. Eklembacaklıların klasik Biyolojik Mücadelede kullanılan 

faydalı organizmaların (örneğin endemik) önemli ölçüde yok olduğu 

sonucuna vararak, bunun klasik Biyolojik Mücadele çabalarını önemli 

ölçüde etkilediğini belirtmiştir (Doutt, 1964).  

Son dönemlerde, Hawaii'de, Biyolojik Mücadele çalışmaları önemli 

ölçüde azaldı ve 1985 öncesi seviyelere düştü. 

1990'larda, biyolojik mücadelenin yayın organı iki ek biyolojik 

mücadele dergisi çıkartılar, "Biyolojik Kontrol- Zararlı Yönetimi 
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Teorisi ve Uygulaması" (Academic Press) ve "Biocontrol Science and 

Technology" (Carfax Publishing). Ek olarak, "Entomophaga" 1997'de 

adını "Biocontrol" olarak değiştirdi (Doutt, 1964; DeBach, 1974). 

Biyolojik Mücadele Şekilleri 

Biyolojik Mücadele çalışmaları genelde üç şekilde yapılmaktadır.  

a) Klasik Biyolojik Mücadele: Doğal düşmanların anayurtlarından 

getirilerek doğaya salınması.  

b) Üretim salım: Doğal düşmanların Laboratuvarlarda kitle halinde 

üretilerek salınması.  

c) Koruma: Doğada mevcut doğal düşmanların zarar görmeyecek 

şekilde korunması (Orr, 1993). 

Dünyada ve Ülkemizde uygulanan biyolojik mücadele türlerinin daha 

ayrıntılı olarak aşağıdaki şekilde incelenmiştir.  

a- Klasik Biyolojik Mücadele  

Klasik biyolojik mücadele, doğal düşmanların anavatanlarından, doğal 

olarak bulunmadıkları veya meydana gelmedikleri yeni bir yere 

getirilmesi ile zararlıların kontrol altına alınması çabalarıdır. Bu işlem 

genellikle resmi otoriteler tarafından yapılır. Klasik biyolojik 

mücadelenin ilk denemelerinde resmiyete ve araştırmaya dayanmadığı 

için getirilen bazı türler kendileri ciddi zararlı türler haline geldiği kayıt 

edilmiştir (Van Driesche, 1994). 

Bir bölgede ya da bir yerde, zararlıyı baskı altına alacak doğal düşman 

kompleksi yetersiz olabilir. Bir zararlı, doğal düşmanları olmadan yeni 
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bir coğrafi bölgeye girdiğinde doğal düşman baskısı olmadığından aşırı 

miktarda çoğalır ve zarar verir. Ortaya çıkan bu zararlılara egzotik 

zararlılar denir.  

Bilim insanları, bu egzotik türlerin baskı altına alabilmek için, ihtiyaç 

duyulan doğal düşmanları elde etmek için klasik biyolojik mücadele 

metodunu kullandılar. Bu yöntem, yerli böcek zararlılarına karşı da 

uygulanmasına rağmen, ortaya çıkan (egzotik) bir zararlıyı kontrol 

etmek için doğal düşmanların ithal edilmesi ve popülasyonun 

dengelenmesi için salım uygulamasıdır (Howarth, 1991).  

 

Şekil 7. Icerya purchasi ve Rodolia cardinalis 

 

Süreçteki ilk adım, doğal düşmanın kökenini belirleyin ve ardından 

doğal düşmanın veya yakın akraba türleri ile ilişkili uygun faydalı 

organizmaları toplamak olmalıdır. Doğal düşman daha sonra 

hiperparazitoidleri veya parazitleri gibi istenmeyen organizmaların 

girmemesini sağlamak için sıkı bir karantina sürecinden geçirilmesi 

gerekir.  Ardından bunlar toplu olarak üretilir ve salımları yapılır. Yeni 

doğal düşmanın yeni alanda başarılı bir şekilde yerleşip yerleşmediğini 
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belirlemek ve varlığının uzun vadeli tespit edip faydasını 

değerlendirmek için uzun süre takip çalışmaları yapılmalıdır. 

Klasik biyolojik mücadele çalışmalarında birçok başarılı örnekler 

bulunmaktadır. İlk başarılı örneklerden biri, yırtıcı bir böcek olan 

Rodolia cardinalis’in   Avustralya’dan ithal edilerek zararlı olan Icerya 

purchasi mücadelesinde başarılı bir şekilde kullanılmasıdır. Bu başarı, 

parazitoid bir sinek olan Cryptochaetum iceryae (Diptera ; 

Cryptochetidae) kullanılarak Kaliforniya'da tekrarlandımıştır (Cock ve 

ark., 2016) 

Diğer başarılı vakalar arasında 

Teksas'ta Antonina graminis'in 

Neodusmetia sangwani 

tarafından 1960'larda kontrolü 

yer alıyor (Moran, ve ark., 2013) 

Çok ciddi bir yem zararlısı olan 

yonca biti Hypera postica'nın 

verdiği zarar, doğal düşmanların devreye girmesiyle önemli ölçüde 

azaltıldığı kayıt edilmiştir. Tanıtılmalarından 20 yıl sonra, Kuzeydoğu 

Amerika Birleşik Devletleri'nde yonca biti için muamele edilen yonca 

bölgesindeki yabani otların popülasyonu yüzde 75 azaldığı tespit 

edilmiştir (Wilson, 1960). 

Alternanthera philoxeroides, Güney Amerika'dan Amerika Birleşik 

Devletleri'ne bulaştı. Sığ suda kök salması, su akışını engellemesi, 

sulama ve taşkınlara sebebiyet vermesi nedeniyle önemli zararlara 

neden olmuştur. Agasicles hygrophila anavatanından ithal edilerek 

Şekil 8. Hypera postica 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fly
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Şekil 9. Pyrausta nubilalis ve Trichogramma ostriniae 

Florida'da salımı yapıldı ve bitkinin kapladığı arazi miktarı ve yayılışı 

büyük ölçüde azaldı.  Suda yaşayan diğer bir ot olan Salvinia molesta, 

su yollarını kaplayan, su akışını azaltan ve yerli türlere zarar veren ciddi 

bir zararlı olarak bulaştı. Cyrtobagous salviniae ve Samea multiplicalis 

ile kontrol edilmiştir (Wilson, 1960). Ayrıca Cyrtobagous salviniae ve 

Samea multiplicalis Zimbabve'de, iki yılda yabani ot üzerinde %99 

kontrol ettiği belirlenmiştir (Zeddies ve ark., 2001). 

Ticari olarak yetiştirilen Trichogramma ostriniae, ciddi bir zararlı olan 

Pyrausta nubilalis üzerinde önemli bir kontrol sağlar. P. nubilalis 

kontrol altına alınması için Çin'den getirilen küçük bir yaban arısı olan 

T. ostriniae üzerinde daha etkilidir. P. nubilalis 1920'lerde klasik bir 

biyolojik mücadele programı ile kontrol altına alındı edildiğinde bu 

zararlının kontrolünde daha iyi sonuçlar verdiği kayıt edilmiştir 

(Wilson, 1960). 

Fiji'de ciddi bir hindistancevizi zararlısı olan Levuana güvesi Levuana 

iridescens'in popülasyonu, 1920'lerde klasik bir biyolojik mücadele 

programı ile kontrol altına alındı (Zeddies ve ark., 2001) 
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Klasik biyolojik mücadele her zaman etkili olmamaktadır. Genellikle 

egzotik zararlılara karşı en etkilidir olmakta ancak yerel böcek 

zararlılarına karşı daha az etkili olduğu bildirilmiştir. Çoğu zaman 

başarısızlığın nedenleri genellikle bilinmemektedir, ancak salım 

konumunda doğal düşmanın çevre koşullarına uyumsuzluğu ve doğal 

düşmanın yaşam döngüsü ile konukçu zararlı arasında senkronizasyon 

eksikliği olduğu tahmin edilmektedir (McClay ve ark., 2005). 

b- Üretim salım:  

Biyolojik kontrol yönteminin bu ikinci stratejisi, doğal düşmanların 

desteklenmesi amacıyla faydalı organizmanın kitle halinde üretilip 

salınımını içerir. Bu metot, nispeten az sayıda olan doğal düşmanın 

insaktaryumlarda çeşitli metotlarda üretimi yapılarak belirli 

dönemlerde salımının yapılması temeline dayanmaktadır. Bu yöntemle 

birçok zararlı baskı altına alınmış ve sürdürülebilir ekosistem içerisinde 

önemli başarılar sağlanmıştır. Bunlardan birkaçı aşağıya çıkarılmıştır. 

Encarsia formosa  (Hymenoptera; Aphelinidae) bir arıcık türüdür. Bu 

parazitoit 1920'lerden günümüze biyolojik mücadele için ticari olarak 

kullanılan ilk beyaz sinek (Bemisia tabaci (Diptera; Aleyrodidae) 

parazitoidlerinden biridir. Konukçu olarak en az 15 tür beyazsineğinde 

kullanabilirler. 

Dişiler, konukçu türün nimflerinin veya pupalarının vücutlarına ayrı 

ayrı 50-100 yumurta bırakır. Parazitoit larvaları, optimum sıcaklıklarda 

yaklaşık iki hafta içinde dört dönem boyunca gelişir. Parazitlenmiş 

beyazsinek pupaları yaklaşık 10 günde siyaha, parazitlenmiş 

beyazsinek pupaları ise sarımsı beyaz renge döner. Parazitlenmiş ve 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aphelinidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Aphelinidae
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parazitlenmemiş pupalar kolayca ayırt edilir. Parazitoit larvaları, 

beyazsinek gövdesinde gelişerek yaklaşık 10 gün sonra erginler ortaya 

çıkar. 
 

 

 

 

E. formosa, 1920'lerden beri seralardaki beyazsinek popülasyonlarını 

kontrol etmek biyolojik mücadele ajanı olarak kullanılmaktadır. 

Biyolojik mücadele, 1940’larda kimyasal ilaçlarının artması ve 

kullanımının hızla yaygınlaşması nedeniyle kesintiye uğramıştır. 

Ancak 1970’li yıllarda kimyasal mücadele ilaçlarının olumsuz 

etkilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte tekrar biyolojik mücadele önem 

kazanmıştır. Bu sebeple son yıllarda E. formosa, Avrupa ve Rus 

seralarında kullanımı arttığı görülmektedir (McEvoy ve Coombs, 

1999).    

Phytoseilus persimilis, Phytoseiidae familyasındaki bir akar cinsidir. 

Yırtıcı bir akar olan P. persimilis, seralarda ve ılıman ortamlarda 

yetiştirilen dış mekân bitkilerinde Tetranychus urticae Koch (Acarına; 

Tetranychidae kontrol etmek için en sık kullanılan bir avcısıdır. Bu 

akar, 1958'de Şili'den Almanya'ya getirildi; daha sonra Almanya'dan 

Kaliforniya ve Florida dahil dünyanın diğer bölgelerine gönderildi. Bir 

Şekil 10. Bemisia tabaci ve Encarsia formosa  
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P. persimilis, bir günde yedi ergini veya birkaç düzine yumurtasını 

tüketebilir. Ergin dişi bireyler, kırmızımsı, armut şeklindedir, yaklaşık 

0,5 mm uzunluğundadır ve oda sıcaklığında aktiftir. Erkek bireyler daha 

küçük ve daha açık renktedir (DeBach, 1974). 

Trichogramma gibi parazitoitler sıklıkla büyük miktarlarda salınırlar ve 

genellikle biyopestisitler olarak adlandırılırlar. Sebze veya tarla 

bitkilerinde Trichogramma için önerilen salım oranları, zararlının 

yoğunluğuna bağlı olarak dekar başına 5.000 ila 200.000 arasında 

değişmektedir. Benzer şekilde, entomoparazitik nematodlar, belirli 

toprakta yaşayan böcek zararlılarının kontrolü için dönüm başına 

milyonlarca ve hatta milyarlarca salınır. Entomopatojenik mantar 

Metarhizium anisopliae var. acridium, zararlı Acridoidea ve 

Pyrgomorphoidea biyolojik kontrol ajanı olarak geliştirilmiştir (Roy ve 

ark., 2006). 

 

 

 

 

 

Kitlesel üretim ve salım çalışmaları bazen kimyasal mücadele etkisi 

sonucu doğal düşman aleyhine bozulmuş popülasyonların 

Şekil 11. Tetranychus urticae ve Phytoseilus persimilis  
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desteklenmesi için kitle üretim ve salım yapılabilmektedir. Bunun için 

ülkemizde yapılan aşağıdaki uygulamayı örnek olarak verebiliriz. 

Ülkemizde, Süne Eurygaster integricepsi Put. (Heteroptera; 

Scutelleridae) buğday, arpa ve diğer Gramineae türlerinin en önemli 

zararlısıdır. Süne Türkiye'de oldukça yayın olup, buğday yetiştirilen 

alanların yaklaşık %75'i bu zararlı ile ya bulaşık ya da bu zararlının 

tehdidi altında olduğu bilinmektedir (Lodos, 1982). Bu zararlı ile her 

yıl ortalama 1,2 milyon hektarın üzerinde kimyasal mücadele 

gerçekleştirilmektedir.  Süne ilk olarak 1927 yılında Güney Anadolu 

bölgesinde‘de salgın yapmaya başladı ve bu salgınlar günümüze kadar 

zaman zaman tekrarlanarak devam etti (İslamoğlu ve ark., 2010; 

Gözüaçık ve ark., 2012;  Karaca ve ark., 2012). Süne buğdayın farklı 

gelişim aşamalarındaki beslenir. Ancak esas zarar generatif aksamda 

oluşur. Özellikle dördüncü, beşinci nimf dönemleri ve yeni nesil ergin 

sünelerin beslenmesi ile beslenmesi esnasında, doğrudan verim 

azalmasına yanında, zararlı sindirim enzimlerini salgılarlar. Zararlı 

tanelerden yapılan una, su eklendiğinde salgılanan enzimler pasif 

haldeyken aktif hale geçer ve glüten proteinlerini bozar. Beslenme 

sırasında Böylece hamur yumuşar ve elastikiyeti azalır, bu nedenle 

bunların ekmeklik özellikleri kaybolur (Islamoglu, 2011). Bu şekildeki 

buğdayda verim kayıplarının%50-90 olduğu tahmin edilmektedir 

(Lodos, 1961 ve 1986; Gözüaçık ve ark., 2010). 

Zararlının önemine bağlı olarak salgın yıllarında zararın en aza 

indirilmesi için kimyasal mücadele yapılmaktadır. Ancak son yıllarda 

Süne ile kimyasal mücadele yapılan alanların hızla artması ve ekolojik 
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yönden insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilerinin ortaya çıkması 

araştırıcıları yeni yöntemler aramaya zorlamıştır.  Sonuçta salgınların 

sadece ilaçlı mücadeleyle önlenemeyeceği, 1950 yılından beri ilaçlama 

yapılan alanların sürekli artış göstermesiyle de anlaşılmaktadır. 

Nitekim, Süne’ye karşı çok geniş alanlarda yapılan ilaçlı mücadelenin 

çevre üzerindeki olumsuz etkileri ve ülke ekonomisine getirdiği önemli 

külfetler dikkat çekicidir. Bu nedenle kimyasal mücadeleye alternatif 

mücadele yöntemlerinin ortaya konulması veya ilaçlı mücadeleyi 

ortadan kaldırabilecek tedbirlerin alınması gerekmektedir.  

Bu amaçla, 2004 yılında kitle üretimi yapılan yaklaşık 700.000 adet 

süne yumurta parazitoitinin Trissolcus semistriatus Nees 

(Hymenoptera: Scelionidae), salımı Gaziantep, Konya ve Adıyaman 

illerinde salımı yapılmıştır.  

 

Süne yumurta parazitoitlerinin dört yıl yapılan etkinlik çalışmalarında 

salım etkinliği %25 ile %50 arasında ortalama ise %37,5 olduğu 

belirlenmiştir. Benzer şekilde, Zomorrodi (1959), İran’da T. 

semistriatus salım yapılarak parazitlenme oranının %60- %90 

Şekil 12. Eurygaster integricepsi ve Trissolcus semistriatus   
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oranlarına çıkarıldığını ve zararlanmanın olmadığını bildirmiştir. 

Martin ve arkadaşları (1969), hektara 10.000 – 15.000 parazitoit 

salındığında olumlu sonuçların alındığını, yine Zomorrodi (1979), 

İran’da Süne ile mücadelede süne yumurta parazitoitlerinin kitle 

üretilmesinde önemli başarılar sağlandığını ve süne ile biyolojik 

mücadele çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini bildirmiştir. 

İslamoğlu ve ark. (2008), Süne yumurta parazitoitlerinin kitle 

üretiminde salım etkinliğinin yıllara ve bölgelere göre değiştiğini ve 

yapılan iki yıllık çalışmalarda salım etkinliğinin %9 ile %29 arasında 

değiştiğini saptamışlardır. 

c- Koruma:  

Mevcut doğal düşmanların korunması, çiftçilerin ve uygulama birimleri 

için en önemli ve kolayca elde edilebilen biyolojik mücadele 

uygulamasıdır. Genel bir ifade ile, en küçük uygulama alanlarından çok 

büyük ticari alanlara kadar her alanda zararlılar olduğu kadar doğal 

düşmanlarda bulunmaktadır. Faydalı organizmaların korunması 

maliyet olarak diğer biyolojik mücadele uygulamalarına nazaran çok 

daha az maliyet içermektedir.  

Şekil 13. Helicoverpa armigera ve Chrysoperla carnea  
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Bu biyolojik mücadele uygulamaları sadece tarım alanlarına ve hedef 

organizmaya uyarlanan basit ve uygun maliyetli bir yöntemdir. Çok 

basit bir örnek olarak yılanlar, tarımsal ürünlere zarar verebilecek veya 

hastalık yayabilecek çok fazla kemirgen ve böcek zararlıları tüketir.  

Yılanların korunması bu zararlıların popülasyonlarının baskı altında  

tutulmasında en önemli bir mücadele şekli olarak görülebilir. Biyolojik 

mücadelenin bu uygulama tipine birkaç somut örnek aşağıda 

verilmiştir. Pamuğun ana zararlılarından olan Helicoverpa 

armigera’nın pamuk alanlarında birçok parazitoit, predatör ve patojeni 

bulunmaktadır. Bu zararlının predatörü olarak Chrysoperla carnea 

(Stephens), Orius spp., Nabis spp., Deraeocoris spp., Geocoris spp., 

Piocoris erythrocephalus (Le Peletier & Serville) ve Campylomma 

diversicornis (Reuter); parazitoidi olarak Habrobracon hebetor (Say), 

Hyposoter didymator (Thunberg), Cotesia ruficrus (Haliday), Chelonus 

oculator (Panzer), lchneumon sarcitorius (Linnaeus) ve Conomorium 

patulum (Walker); patojeni olarak Aspergillus parasiticus (Speare), A. 

niger (van Tieghem), Rhizopus sp. ve Bacillus thrungiensis’in etkili 

olduğu bildirilmiştir (Bektaş ve Sertkaya, 2020).  

Şekil 14. Aphis spp.  ve Coccinella septempunctata  
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Bu faydalı organizmaların birçoğu yeşilkurt yumurtalarına, larvalarına 

ve pupalarına saldıraraktan bunların popülasyonlarını baskı altında 

tutarlar. Bu nedenle birçok tarım alanlarında yeşilkurt ile ayrıca bir 

mücadeleye gerek kalmamaktadır. İşte böyle doğal dengesi 

bozulmamış alanlardaki habitatları korumak, bunları sürdürmek için 

gereken önlemleri almak ve bu faaliyetlerini teşvik yeşilkurt 

mücadelesi bakımından oldukça önem arz etmektedir.   

Diğer bir örnek ise yaprakbitleridir. Afidler yüksek üreme 

kapasitesinde küçük bitki özsuyu emen böceklerdir. Bu nedenle, birçok 

afid türü bahçe bitkileri, orman, kamusal yeşil alanlar ve bahçelerde en 

çok zarar veren zararlılar arasındadır. Bitki gelişimini engelleyen bir 

durum olan, bitkilerden besin maddelerini almaları, yaprak 

deformasyonu ve hatta solmasına neden olur. Absorbe ettikleri fazla 

şekeri salgı balı olarak salgılarlar, yaprakları ve meyveleri yapışkan 

yaparlar. Salgılanan salgı balında küf oluşabilir ve bitkiye zarar 

verebilir. Fotosentez etkilenebilir. Yapışkan, zarar görmüş bitki ve 

meyveler pazarlanamaz. Büyüme uçlarında deformasyona neden 

olacak şekilde salyaları ile toksik maddeleri bitkilere aktarabilirler. 

Birçok virüse vektörlük yapar. Doğada bu zararlıyı bakı altında tutan 

birçok faydalı böcek bulunmaktadır. Bunlar Chrysoperla carnea 

(Stesp) (Neuroptera: Chrysopidae), Sympherobius sanctus Tjeder 

(Neuroptera: Sympherobiidae), Coccinella septempunctata L. 

(Coleoptera: Coccinellidae), Chilocorus bipustulatus L. (Coleoptera: 

Coccinellidae), Exochomus quadripustulatus L. (Coleoptera: 

Coccinellidae), Exochomus. flavipes (Thunberg) (Coleoptera: 

Coccinellidae), Adonia variegata (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae), 
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Scymnus marginalis (Rossi) (Coleoptera: Coccinellidae), Scymnus 

interruptus (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae), Scymnus subvillosus 

(Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae) Syrphus spp. (Diptera: Syrphidae) 

Episyrphus balteatus (De Geer) (Diptera: Syrphidae), Metasyrphus 

corollae (Fabricius) (Diptera: Syrphidae), Nabis spp. (Hemiptera: 

Nabidae) Aphidoletes aphidimyza (Rond) (Diptera: Cecidomyiidae), 

Aphelinus mali Halt (Hymenoptera: Aphelinidae), Lypsiphlebus 

fabarum Marshall (Walk)(Hymenoptera: Aphelinidae), Aphidius 

matricariae Holiday (Hymenoptera: Aphelinidae).  

Doğal dengesi bozulmamış alanlarda bu faydalı organizmalar yaprak 

bitlerini baskı altında tutabilirler. Bu nedenle mümkün olduğu kadar 

kimyasal mücadeleden kaçınılmalı, kimyasal mücadelenin zorunlu 

olduğu durumlarda ise bu doğal düşmanların korunması amacıyla ya 

spesifik afisitler kullanılmalı ve doğal düşmanların en az zarar göreceği 

zamanlar tercih edilmelidir. 

Süne’nin sorun olduğu yörelerde yumurta parazitoitlerinin doğada 

etkinliğini arttırmak için hububat ekim alanlarında yakın, uygun 

yerlerde (ova, dağ ve tepelerde) ağaç ve çalılıkların tesis edilmesi, 

Şekil 15. Yeşil alan oluşturma çalışmaları ve Trissolcus semistriatus  
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mevcutlarının korunması; Süne yumurta parazitoitlerinin bulundukları 

yabancı otların belirlenmesi ve bunlardan kültür alanlarına tehdit 

oluşturmayacak olanların yetiştirilme olanaklarının araştırılması; 

Süne’ye karşı ilaç kullanımını en aza indirmek veya tamamen ortadan 

kaldırmak suretiyle doğal dengenin yeniden kurulması ile kaliteli 

buğday hasadı ve temiz çevre hedeflenmektedir. 

Süne yumurta parazitoitlerinin yazlama ve kışlamalarına imkan 

sağlayacak ağaçlık alanların ve söz konusu parazitoitler için ara 

konukçu olabilecek bitki ve böceklerin yaşayabileceği ortamların 

oluşturulması ile Süne’nin buğday alanlarında aktif olmadığı yılın diğer 

dönemlerinde yumurta parazitoitlerinin yaşamalarına elverişli bir eko-

sistemin oluşturulması çalışmanın ana hedefini teşkil etmektedir.  

Daha önce bu konuda yapılan araştırmalar sonucunda, tarla kenarında 

veya içerisinde oluşturulan şerit şeklindeki yabancı ot alanlarının doğal 

düşman yoğunluğunu artırdığı bilinmektedir.  

Bu nedenlerle ülkemizde üreticiler bu konuda yeterince 

bilinçlendirildikten sonra, işlenen tarım alanlarında bu tür çalışmaların 

yapılması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili olarak gelecekte, tarlanın 

işlenen kenar kısımlarında veya iç kısmında yabancı ot şeritleri 

oluşturularak bu alanlarda doğal düşmanlar ve zararlı bitki koruma 

etmenlerin varlığı ve yoğunluğu konusunda kapsamlı araştırmalar 

yapılması faydalı olacaktır. Tarla içerisinde doğal düşman yoğunluğunu 

artırmak amacıyla oluşturulacak alanlardaki yabancı ot türlerinin 

seçiminde, bu türlerin tarlada üretimi tehdit etmeyen türler olmasına ve 
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doğal düşmanlar dışında zararlı bitki koruma etmenlerini 

barındırmamasına dikkat edilmelidir.  

Ayrıca üretim alanları civarında bulunan, üretim alanlarında sorun 

oluşturmayan ve su kenarlarında bulunan kamış veya su nanesi gibi 

yabancı ot populasyonları korunmalıdır. Doğal düşman yoğunluğunun 

artmasında ve teşvik edilmesinde, biyolojik ajanların doğal 

habitatlarının ve barınaklarının korunması önemli bir rol oynar. Bu 

bağlamda özellikle çit oluşturan çalımsı bitkiler pek çok zararlının 

parazitoit ve predatörleri için önemli düzeyde barınak sağlarlar (Keller, 

1987). Ayrıca tarla sınırındaki alanlar, afitler ve diğer doğal düşmanlar 

için depo görevi gören önemli ekolojik alanlar olarak düşünülürler. 

SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

Tarımsal mücadelede temel amaç, tarımsal ürünlerin kalite ve 

kantilerini güvence altına alabilmek için farklı metotlar kullanılarak 

zararlıları Ekonomik Zarar Eşiği altında tutmak ve zarar yapmasının 

önüne geçmesi olarak ifade edilebilir. Zararlının zarar yapmasının 

önlenmesi için günümüzde en çok kullanılan tarımsal mücadele metodu 

kimyasal mücadeledir. 1940’lı yıllarda başlayan pestisit endüstrisi 

2000’li yıllara kadar altın dönemini yaşamıştır. Kimyasal mücadelenin 

çok kısa sürede etkini göstermesi, kullanımının kolay olması, ucuz 

olması vb. nedenlerle, tarımsal mücadele yöntemleri içinde kimyasal 

mücadele kullanımı en çok tercih edilen yöntemdir. Son yıllarda 

yapılan araştırmalarda pestisitlerin kullanımının insan sağlığı ve 

çevreye olan olumsuz etkilerinden dolayı birçok sorunu da beraberinde 

getirdiği belirlenmiştir. Özellikle pestisitlerin yoğun ve bilinçsiz bir 
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şekilde kullanılmaları sonucunda besinlerde, toprakta, hava ve suda 

kalıntı bırakabildiği görülmüştür.  

Türkiye’de ve tüm dünyada pestisitlerden kaynaklanan kalıntı riski ve 

çevreye olan olumsuz etkisi günümüzün en büyük kirlilik proplemleri 

arasında yer almaktadır. Tarım ilaçlarının her türlü olumsuz etkilerinin 

ortaya çıkması ve çevre bilincinin artması kimyasal mücadeleye 

alternatif yöntem arayışlarını hızlandırmıştır. Doğadaki faydalı 

organizmaların tanımlanması ve kullanılması, tüketicilerin daha 

sağlıklı ve güvenilir gıda isteği sonucu “Biyolojik Mücadele”nin önemi 

tekrar anlaşılmaya başlanmıştır. Bu mücadele yönteminin çevre dostu 

olması, sürdürülebilir ve ucuz bir mücadele yöntemi oluşu günümüzde 

bu mücadele yöntemine ağırlık verilmesinin nedenleri arasında sayıla 

bilinmektedir. Bunun yanında iletişimin artması, uluslararası doğal 

düşman ithallerinin kolaylaşması ve doğal düşmanların kitle 

üretimlerinde modern teknolojinin kullanılması da biyolojik mücadele 

çalışmalarına hız verilmesini gerektiren diğer nedenleri arasında yer 

almaktadır. Günümüzde gıda stratejisi, insanların sadece gıda 

gereksiniminin karşılanması yetmemekte aynı zamanda karşılanan 

gıdanın sağlıklı olması da istenmektedir. Benzer şekilde, birim alandan 

sadece fazla ürün almak değil, aynı zamanda belki de daha önemlisi 

alınan ürünün sağlıklı olmasıdır. Bu nedenle gelişmiş birçok ülkelerde 

kimyasal ilaç kullanımının olmadığı veya en az olduğu mücadele 

yöntemlerinin tercih edilmesi için birçok ülkede çok yoğun çalışmalar 

yürütülmektedir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde, ürünlerin 

%75’inde Entegre Mücadele (IPM) uygulamalarını yerleştirmek için 

çalışmaların hızla sürdürüldüğü bildirilmiştir (U.S. Congress, 1995). 
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Biyolojik mücadele yönteminin ağırlıklı olarak devreye girdiği, ilaç 

kullanımının elemine edildiği veya en aza indirildiği entegre mücadele 

uygulamaları, birçok ülkelerinde ulusal ürün koruma stratejisinin en 

başında yer almaktadır. 

Ülkemizde ise “Biyolojik mücadele” konusunda devlet desteğinin her 

geçen gün önemi vurgulanmakta ve belirli oranlarda da olsa devlet 

tarafından desteklenmektedir. Hatta biyolojik mücadele araştırmalarını 

yürütme görevi ülkemizin en köklü araştırma enstitülerden biri olan 

Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsüne verilim ve ismi 

“Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü’ olarak değiştirilmiştir. Gıda 

Tarım ve Ormancılık Bakanlığına bağlı enstitülerimizde, 

üniversitelerimizde birçok faydalı böceğin kitle üretim ve salım 

çalışmalrı yapılmaktadır (Mamay ve Mutlu, 2019).  Elbette bu yapılan 

iyileştirmeler yeterli görülmemektedir. Umudumuz ve önerimiz, 

sağlıklı bir yaşam, ilaçsız sebze ve meyve, temiz bir çevre, ilaç kalıntısı 

nedeniyle ihraç ürünlerimizin geri dönmemesi, biyoçeşitliliğin 

korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için, devletin desteği başta 

olmak üzere, araştırıcılar, üreticiler, uygulayıcılar ve toplumun her 

kesiminin bu konuya duyarlı olması ve destek vermesidir.  
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GİRİŞ 

Sebze; bahçe bitkileri tarımında yetiştirilen, insan beslenmesinde 

kullanılan, meyve ve tahıl grubuna dâhil olmayan, kök, gövde, yumru, 

soğan, sürgün, yaprak, yaprak sapı, tomurcuk, şapka, çiçek, meyve, taze 

ve kurulmuş tohumları gibi organları çiğ, pişirilerek, konserve, 

dondurulmuş veya kurutulmuş olarak tüketilen otsu yapıda, insan 

beslenmesinde kullanılan bitkisel materyaldir. Sebze tanımı ülkelere 

göre farklılık göstermektedir. Bir ülke bir bitkiyi sebze olarak 

tanımlarken başka bir ülke aynı bitkiyi sebze tanımı içine 

almamaktadır. Günümüzde sebze tüketiminde farkındalık içerdikleri 

mineral madde, vitaminler, fenolik bileşikler nedeniyle artmıştır. 

Dünyada 247 çeşit sebze tespit edilmiştir. Dünya ülkelerinde sadece 30-

40 tanesi ortak sebze tanımlarına dâhil edilmiştir. Türkiye'de yaklaşık 

48 sebze türü yetiştiriciliği yapılmaktadır (Yanmaz ve ark., 2020).  

Türkiye, komşu ülkeleri ile toplam sebze üretimi açısından 

karşılaştırma yapıldığında İran'ın Türkiye'nin tek rakibi olduğu 

görülmektedir. Bu durum özellikle Cucurbitaceae familyasını içerir. 

Ancak Türkiye'nin üretim miktarı ve ihracat imkânları açısından daha 

şanslı konumda olduğu görülmektedir. Türkiye'nin toplam sebze 

üretimi 2020 verilerine göre 31,2 milyon tondur (Anonim, 2020). 

Türkiye, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan sebze 

üretiminde ilk dört ülke arasında yer almaktadır. 

Üreticiler esas olarak majör sebze üretimine odaklanmaktadır. 

Türkiye’de majör olarak yetiştirilen 10 sebze türü sırasıyla; domates, 
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karpuz, soğan, biber, hıyar, kavun, patlıcan, taze fasulye, havuç ve baş 

lahanadır.  

Bölgelere göre kullanımı yoğun ancak kültür sebzesi olarak fazla 

yetiştirilmeyen türlere minör sebze denir. Minör sebzelerin sağlık 

yararları açısından ve sebze üretiminde Dünya’da ülke sıralamasını 

yükseltmek açısından önemi göz ardı edilmemelidir. Böylece minör 

sebzeler ülke ekonomisine katma değer sağlaması bakımından önemli 

rol oynayabilirler.  

Ülkemizde yetiştiriciliği minör olarak yapılan sebze türlerinden 

bazıları: bakla, brokoli, Brüksel lahanası, alabaş, kırmızı pancar, şikori, 

kuşkonmaz, maydanoz, kereviz, dereotu, rezene, turşuluk hıyar, tatlı 

mısırdır. 

Mikro yeşillikler; son yıllarda popülaritesi artmış önemli minör 

sebzeler içinde yer almaktadır (Xiao ve ark., 2012; Pinto ve ark., 2015; 

Xiao ve ark., 2016; Kyriacou ve ark., 2017). 

Mikro yeşillikler, tamamen gelişmiş ve yaşlanmayan kotiledonları için 

ve genellikle gelişmekte olan bir ila iki gerçek yaprak için yetiştirilen 

küçük salata yeşillikleridir. Tipik olarak köksüz hasat edilirler. Mikro 

yeşilliklerin birçok tanımı vardır, ancak literatürün gözden 

geçirilmesine dayanarak, yukarıda belirtilen bu basit tanımın, tüm 

mikro yeşillik üretimini kapsayacak kadar geniş bir tanım olduğu ileri 

sürülmektedir (Xiao ve ark., 2012; Pinto ve ark., 2015; Xiao ve ark., 

2016; Mir ve ark., 2017). Ayrıca bu genç yapraklar mikro yeşillikler 

sebze konfeti olarak da adlandırılmaktadır. 
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MİKRO YEŞİLLİKLER 

Mikro yeşillikler; günümüzde farkındalığı yüksek minör sebzeler 

içinde yer alırlar (Xiao ve ark., 2012; Pinto ve ark, 2015; Kyriacou ve 

ark., 2017). 

Mikro yeşillikler, bazen sadece embriyonik yaprakları bazen tamamen 

gelişmiş ve yaşlanmayan kotiledonları için veya genellikle gelişmekte 

olan bir ila nadiren iki gerçek yaprak için yetiştirilen küçük salata 

yeşillikleridir (Şekil 1-6). Mikro yeşillikler; bebek yeşillikler ile 

karıştırılmamalıdırlar. Hem bebek yeşillik tanımı hem de mikro yeşillik 

tanımı herhangi bir yasal mevzuattan yoksundur. Bebek yeşillikler 

mikro yeşilliklerden biraz daha büyük ve vejetatif gelişimleri 

bakımından daha yaşlıdırlar. Mikro yeşillikler genellikle 5 cm boyunda 

ve bebek yeşilliklerde genellikle 8-12 cm boyundadır. Mikro 

yeşilliklerin pek çok tanımı olması ile birlikte akademik çalışmalara 

dayanarak, yukarıda verilen basit tanım, tüm mikro yeşillikler için geniş 

bir tanım olarak kullanılabilir (Xiao ve ark., 2012; Pinto ve ark., 2015; 

Xiao ve ark., 2016; Mir ve ark., 2017).  

Mikro yeşillikler için "Sebze Konfeti" tanımına da rastlanmaktadır. 

Sebze konfeti olarak adlandırılan mikro yeşillikler, salataların rengini, 

dokusunu veya lezzetini geliştirmek veya çok çeşitli ana yemekleri 

süslemek için kullanılan genç, gevrek taze yeşilliklerdir. 

Mikro yeşillikler botanik özellikleri bakımından incelendiğinde kök ve 

gövde yapısı; bitkinin vejetasyon süresinin başında olması sebebiyle 

oldukça zayıftır. Üretim için amaçlanan yapraklar; (kotiledon 
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yapraklar+1-1.5 gerçek yaprak) türün özelliğine uygun renkte, turgoru 

yüksek sağlıklı yapıda olmalıdır. 

Alliaceae familyasından frenk soğanı, yeşil soğan, arpacık soğanı, baş 

soğan, sarımsak;  Amaranthaceae familyasından amarant; Apiaceae 

familyasından kereviz, kişniş, frenk maydanozu, rezene, maydanoz, 

havuç, dereotu; Asteraceae familyasından marul, hindiba, ayçiçeği, 

krizantem, kadife çiçeği;  Brassicaceae familyasından lahana, brokoli, 

karnabahar, turp, tatsoi, wasabi, roka, tere, alabaş, mizuna, şalgam, 

savoy lahanası, komatsuna, pak choi, kara lahana, Latin çiçeği, Brüksel 

lahanası, rapini, rutabaga; Cucurbitaceae familyasından hıyar; 

Fabaceae familyasından tatlı bezelye, yonca, çemen otu; Lamiaceae 

familyasından nane, fesleğen, chia; Oxalidaceae familyasından 

kuzukulağı, yonca; Poaceae familyasından mısır, limon otu; 

Polygonaceae familyasından karabuğday; Portulacaceae 

familyasından semizotu vb. pek çok bitki mikro yeşillik üretimi için 

kullanılmaktadır (Turner ve ark., 2020). 

Mikro yeşillikler, son yılarda profesyonel mutfakların görsel 

çekiciliğini geliştirmek için popüler hale gelmiştir ve son zamanlarda 

da diyet programlarında sağlıklı yeşillikler olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü, insanların günde en az 400 gram 

meyve ve sebze yemesini (WHO/FAO 2005), Dünya Kanser Araştırma 

Fonu (WCRF/AICR 2007) ise günde 600 gramı nişasta içermeyen 

meyve ve sebzelerin tüketimini tavsiye etmektedir. Yenilebilir bir 

garnitür olarak giderek beslenme programlarında daha fazla kullanılan 
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mikro yeşillikler, yüksek biyoaktif bileşik içerikleri nedeniyle de 

popüler hale gelmiştir. Ayrıca ticari üretimde de artan bir ilgi vardır.  

Küçük olmalarına rağmen mikro yeşillikler, şaşırtıcı derecede yoğun 

tatları, canlı renkleri ve gevrek dokuları ile yenilebilir bir garnitür veya 

yeni bir salata malzemesi olarak servis edilebilirler.  

Bitki besin maddesi içerikleri bitkilerin büyüme evrelerine göre 

farklılık gösterir. Mikro yeşillikler vejetasyon süresini tam geliştirmiş 

bitkilere göre makro-mikro besin maddeleri bakımından daha 

zengindirler (van Hofsten, 1979; Barillari ve ark., 2005; Nakamura ve 

ark., 2001; Ebert 2013a,b; Ebert ve ark., 2015). Aynı zamanda yüksek 

besin değerleri nedeniyle mikro yeşillikler fonksiyonel gıdalar olarak 

da  kabul edilirler (Samuolienė ve ark., 2012).  

Xiao ve ark., 2012; Xiao ve ark., 2016 faklı mikro yeşilliklerde askorbik 

asit, karotenoidler, filokinon (K vitamini) ve tokoferol 

konsantrasyonlarını belirlemek için bir araştırma yapmışlardır. Farklı 

mikro yeşilliklerin son derece değişken miktarlarda vitamin ve 

karotenoid içerdiğini gözlemlemişlerdir. Araştırma bulgularına göre; 

toplam askorbik asit içeriği, 100 g taze ağırlık (TA) başına 20.4 ila 

147,0 mg arasında, β-karoten, lutein-zeaksantin ve violaksantin 

(turuncu bir renge sahip doğal bir ksantofil pigmenti) konsantrasyonları 

sırasıyla 0,6 ila 12; 1,3 ila 10.1 ve 0,9 ila 7,7 mg.100g-1 arasında 

değişmektedir. Filokinon seviyesi 0,6 ila 4,1 μg.g-1 TA arasında 

değişmiştir. Bu arada, α-tokoferol (E vitamini) ve γ-tokoferol, sırasıyla 

4.9 ila 87.4 ve 3.0 ila 39.4 mg.100g-1 TA aralığında tespit edilmiştir. 

Yazarlara göre analiz edilen 25 mikro yeşillik arasında, kırmızılahana, 
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kişniş, amarant ve yeşil Japon turpu sırasıyla en yüksek askorbik asit, 

karotenoid, filokinon ve tokoferol konsantrasyonlarına sahip olarak 

tespit edilmiştir. Olgun yapraklardaki bitki besin konsantrasyonları 

USDA’nın verileri ile karşılaştırıldığında, mikro yeşilliklerin kotiledon 

yaprakları daha yüksek besin yoğunluklarına sahiptir. Mikro yeşillikler 

olgunlaşmış bitki hallerine göre askorbik asit, α-tokoferol ve b-karoten 

içerikleri bakımından çok daha zengindirler. Brassica familyasına ait 

bazı mikro yeşillikler, özellikle glukozinolatlar (Fuentes ve ark., 2015), 

karotenoidler (Niranjana ve ark, 2015; Nishino ve ark., 2009), selenyum 

(Donaldson, 2004) ve antimikrobiyal (Cavaiuolo ve Ferrante, 2014; 

Delaquis ve Mazza, 1995; Gonzalez-Lamothe ve ark., 2009) içerikleri 

bakımından kanser başta olmak üzere (Herr ve Buchler, 2010) ve birçok 

hastalığa karşı koruyucu bileşikler içerirler. Amaranthaceae, Apiaceae 

ve Lamiaceae familyasına ait mikro yeşillikler sağlık açısından 

faydalıdır. Alliaceae ve Lamiaceae familyalarındaki mikro yeşillikler 

ise insan sağlığına faydalı antimikrobiyal bileşikler üretir (Turner ve 

ark., 2020). Pinto ve ark. 2015’de yaptıkları araştırmada; 2 haftalık 

salata-marul mikro yeşilliğinin bazı mineral madde içeriğinin (Ca, Mg, 

Fe, Mn, Zn, Se ve Mo bakımından) 10 haftalık olgun salata-marulun 

mineral madde içeriğinden daha yüksek değere sahip olduğunu tespit 

etmişlerdir.  

MİKRO YEŞİLLİKLERDE YETİŞTİRİCİLİK 

Mikro yeşillikler, ilk gerçek yaprak aşamasında hasat edilen ve gövde, 

kotiledon yapraklar ve ilk gerçek yapraklardan oluşmuş olarak satılan 
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genellikle boyutlarına ve yaprak sayılarına göre kategorik olarak ayırt 

edilen, çeşitli salata yeşillikleri arasında yer alırlar. 

Yetiştiriciliğin devam ettiği dönemde gerçek yapraklar 20 gün ve üzeri 

daha uzun bir büyüme döngüsüne sahiptir ve genellikle gübre ve zirai 

kimyasalların kullanılmasını gerektirirler ve bitki tür özelliğine göre 

gerçek boyutunu aldıktan sonra hasat edilirler. Buna karşılık, mikro 

yeşillikler toprakta veya topraksız sistemlerde ışık ve suyun varlığında 

gübre ve zirai kimyasallar gerektirmeden yetiştirilebilirler. 

Mikro yeşillikler, seralarda veya iç mekânlarda, yapay ışık 

kaynaklarıyla, toprakta, organik veya inorganik katı yetiştirme ortamı 

veya hidroponik ortamda topraksız sistemlerde yetiştirilebilir. 

Mikro yeşillikler, amatör ev tipi üretimde yetiştirilebilirler. Evde küçük 

miktarlar için yetiştirmek nispeten kolaydır. Ancak, yüksek kaliteli 

mikro yeşillikleri ticari olarak yetiştirmek ve pazarlamak çok daha 

zordur. 

Üretimde kullanılacak tohumlar güçlü çimlenme yeteneğine sahip 

olmalıdır. Tohumun çimlenme yüzdesi ve çimlenme gücü yüksek 

olmalıdır. Üretimde kullanılacak tohumlar güvenilir firmalardan 

alınmalıdır.  

Mikro yeşillikler için üretim ortamları; kumlu-tınlı, gevşek yapılı 

topraklar olabilir. Bununla birlikte torf, vermikülit, sphagnum yosunu, 

perlit, Hindistan cevizi lifi ve benzeri pek çok üretim ortamı tek başına 

veya eşit miktarda karışımlar ile üretim ortamı olarak kullanılabilir. 

Üretimde kullanılacak tepsiler; 3 cm veya 5 cm derinliğe sahip çok 
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farklı materyalden üretilmiş olabilir. Mikro yeşillik tohumlarının, 

rutubet sağlanmış bu ortamlara amatör ekimde elle son derece sık bir 

şekilde serpme veya sıraya olacak şekilde ekimleri gerçekleştirilebilir. 

Profesyonel ekimlerde tohum ekim makinaları kullanılabilir. 

Tohumların üzeri mümkünse ince vermikülit veya ince dere kumu ile 

örtülmelidir. 

Alternatif üretim ortamları kullanılabilir.  Bunlar üretimde kullanılacak 

tepsinin altına yerleştirilecek mat veya astar olarak tanımlanan çeşitli 

materyallerdir. Bu materyaller genellikle elyaf benzeri ürünler olabilir.  

Bu şekilde tohum yatağı oluşturulur. Bu ortamlar kullanıldığında tohum 

matın üzerine sık bir şekilde yerleştirilir. 

Tepsilerin sulanması; mikro delikli sulama süzgeçleri, sisleme veya 

misleme ile yukarıdan yapılmalıdır. Çimlenmeden sonra, bitki 

kotiledon yapraklarında aşırı nemi önlemek için sulama kontrollü 

olarak yapılmalıdır. Sulama suyunun pH değerinin 7 olması önerilir. 

Üretim boyunca gübreleme yapmak gerekmez çünkü tohumun besin 

dokusu (endosperm) bu yeşillikler için yeterli besini sağlar. Gübreleme 

yapılacaksa hafif gübreleme şekilde her bir mikro yeşillik tepsisine 

yaklaşık 80 ppm azot içerikli hazırlanmış bir besin solüsyonu 30 saniye 

sisleme veya misleme şeklinde sulama suyu ile birlikte verilebilir 

(Treadwell ve ark., 2020). 

Ticari boyutta üretimde kontrollü şartların sağlanacağı genellikle raf 

sistemi üretim tercih edilir. Ticari boyutta üretime odaklanmış mikro 

yeşillik yetiştiricileri üretim ortamında genellikle doğal aydınlatma 

yerine iç mekân yetiştirme lambaları kullanırlar. Yetiştiricilik seralarda 
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yapılacaksa genellikle doğal ışık, güneş ışığına en yakın ışık olarak 

bilinen floresan lambalar ve özellikle LED ışık ile desteklenir (Agarwal 

ve Gupta, 2016). LED aydınlatma, bitki fotoreseptörlerinin aktif 

çalışmasını sağlar ve bitkinin morfolojik gelişimini olumlu etkiler. 

Aynı zamanda bitkinin besin içeriğini optimize etmesine izin verir. 

LED'ler yetiştiricilikte geleneksel floresan tüplere göre daha homojen 

aydınlatma sağlarlar (Morrow, 2008). 

Mikro yeşillikler, kotiledon yaprakları tamamen geliştikten ve 1 ila 1.5 

gerçek yaprakları oluştuğunda, bitki tür ve çeşidine göre değişmek ile 

birlikte genellikle çimlenmeden 7-14 gün sonra hasat edilir 

(Brentlinger, 2005; Wood, 2019). Mikro yeşillikler, yaklaşık 5 cm 

boyunda olan ilk gerçek yaprak aşamasına ulaştıklarında hasat için 

hazırdırlar. Hasat için mükemmel zamanın tayini yetiştiricilikte en 

hassas noktadır. Mikro yeşillikler tipik olarak köksüz hasat edilirler. 

Hasat steril makaslar ile yapılır (Şekil 5-14).  

Hasat edilen ürünler, ağırlıkça 100-200 gramlık şeffaf plastik kapaklı 

kaplarda veya mikro delikli şeffaf plastik torbalarda paketlenerek satışa 

sunulurlar. Satışa sunulan paketlerde tek tür bulunabileceği gibi birkaç 

tür bir arada da bulunabilir. Hasat edilen mikro yeşillikler çok çabuk 

bozulabilirler. Bu sebepten hızla pazarlanmalı ve tüketime 

sunulmalıdırlar. +40C soğuk zincir ile son tüketiciye ulaştırılmalıdırlar. 

Ürün son tüketiciye yetiştirme kaplarıyla birlikte hasat edilmeden de 

ulaştırılabilir. Mikro yeşillikler gıda güvenliğine dikkat edilerek 

yetiştirilmelidir. 
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Sonuç olarak, mikro yeşillikler, sebze üreticileri için yeni bir pazar 

sunar. Bunun dışında özellikle metropollerde yaşayan tüketicilerin 

kendileri tarafından yıl boyunca kolayca yetiştirilebilirler. Bu 

yeşillikler insan beslenmesi bakımından taze ve besin değeri yüksek bir 

besin kaynağı oluştururlar. Bununla birlikte mikro yeşillikler son 

derece kısa büyüme ile vejetasyon süreleri göz önüne alındığında gübre 

ve pestisit gibi dış girdiler olmadan organik veya iyi tarım 

uygulamalarında da kolaylıkla yetiştirilebilirler. 

 

Şekil 1. Hasat Edilmiş Kırmızı Pancar Mikro Yeşillikleri, Orijinal 
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Şekil 2. Hasat Edilmiş Dereotu Mikro Yeşillikleri, Orijinal 

 

Şekil 3. Hasat Edilmiş Turp Mikro Yeşillikleri, Orijinal 
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Şekil 4. Renkli Pazı Mikro Yeşillikleri, Orijinal 

 

Şekil 5. Tere Mikro Yeşillikleri, Orijinal 
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Şekil 6. Roka Mikro Yeşillikleri, Orijinal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



308 | Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar   

 
KAYNAKLAR   

Anonim, (2020). Türkiye İstatistik Kurumu. TUİK. https://data.tuik.gov.tr. Erişim 

Tarihi: 10.03.2021. 

Agarwal, A., Gupta, S. D. (2016). Impact of light-emitting diodes (LEDs) and their 

potential effects on plant growth and development in controlled-environment plant 

production systems. Current Biotechnology, 5: 28-43. 

Barillari, J., Canistro, D., Paolini, M., Ferroni, F., Pedulli, G.F., Iori, R., Valgimigli, 

L. (2005). Direct antioxidant activity of purified glucoerucin, the dietary secondary 

metabolite contained in rocket (Eruca sativa Mill.) seeds and sprouts. J. Agric. Food 

Chem., 53(7): 2475-2482. 

Brentlinger, D. (2005). New trends in hydroponic crop production in the US. 

International Conference and Exhibition on Soilless Culture: ICESC, 742: 31-33. 

Cavaiuolo, M., Ferrante, A. (2014). Nitrates and glucosinolates as strong determinants 

of the nutritional quality in rocket leafy salads. Nutrients, 6: 1519-1538. 

Delaquis, P., Mazza, G. (1995). Antimicrobial properties of isothiocyanates in food 

preservation. Food Technology, 49: 73-84. 

DelValle, T. (2017). The Horticultural Sciences Department, UF/IFAS Extension, 

https://conference.ifas.ufl.edu/gardener17/presentations. 

Donaldson, M.S. (2004). Nutrition and cancer: A review of the evidence for an anti-

cancer diet. Nutrition Journal, 3: 1-21. 

Ebert, A.W. (2013)a. Sprouts, microgreens, and edible flowers: the potential for high 

value specialty produce in Asia. In: Holmer R, Linwattana G, Nath P, Keatinge JDH 

(eds.) AVRDC-The World Vegetable Center, Publication No. 12-758. 216-227 pp. 

Ebert, AW. (2013)b. Sprouts and microgreens for a nutritious diet. Rural, 04:42-43. 

Ebert, A.W., Wu, T.H., Yang, R.Y. (2015).  Amaranth sprouts and microgreens-a 

homestead vegetable production option to enhance food and nutrition security in the 



     Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar  | 309 

 
rural-urban continuum. Sustaining Small-Scale Vegetable Production and Marketing 

Systems for Food and Nutrition Security. Conference Paper. 

Fuentes, F., Paredes-Gonzalez, X., Kong, A.N.T. (2015). Dietary glucosinolates 

sulforaphane, phenethyl isothiocyanate, indole-3-carbinol/3,3’-diindolylmethane: 

Anti-oxidative stress/inflammation, Nrf2, epigenetics/epigenomics and in vivo cancer 

chemopreventive efficacy. Current Pharmacology Reports, 1: 179-196. 

Gonzalez-Lamothe, R., Mitchell, G., Gattuso, M., Diarr, M., Malouin, F., Bouarab, 

K. (2009). Plant antimicrobial agents and their effects on plant and human pathogens. 

International Journal of Molecular Sciences, 10: 3400-3419. 

Herr, I., Buchler, M.W. (2010). Dietary constituents of broccoli and other cruciferous 

vegetables: Implications for prevention and therapy of cancer. Cancer Treatment 

Reviews, 36: 377-383. 

Kyriacou, M.C., De Pascale, S., Kyratzi, A., Rouphael, Y. (2017). Microgreens as a 

component of space life support systems: A cornucopia of functional food. Forntiers 

in Plant Science, 8: 1-4. 

Lindsay W.L., Norvell W.A., (1978). Development of a DTPA soil test for zinc, iron, 

manganase and copper. Soil Sci. Soc.Am.J., 42:421-428. 

Nakamura, Y., Kaihara, A., Yoshii, K., Tsumura, Y., Ishimitsu, S., Tonogai, Y. 

(2001). Content and composition of isoflavonoids in mature or immature beans and 

bean sprouts consumed in Japan. Journal of Health Science, 47(4): 394-396. 

Niranjana, R., Gayathri, R., Mo,l S.N., Sugawar, T., Hirata, T., Miyashita, K., 

Ganesan, P. (2015). Carotenoids modulate the hallmarks of cancer cells. Journal of 

Functional Foods, 18: 968-985. 

Nishino, H., Murakoshi, M., Tokuda, H., Satomi, Y. (2009). Cancer prevention by 

carotenoids. Archives of Biochemistry and Biophysics, 483: 165-168. 



310 | Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar   

 
Mir, S.A., Shah, M.A., Mir, M.M. (2017). Microgreens: Production, shelf life 

andbioactive components. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 57(12): 

2730-2736. 

Morrow, R.C. (2008). LED lighting in horticulture. Horticultural Science, 43: 1947-

1950. 

Pinto, E., Almeida, A. A., Aguiar, A.A., Ferreira, I.M. (2015). Comparison between 

the mineral profile and nitrate content of microgreens and mature lettuces. J. Food 

Comp. Anal., 37: 38-43. 

Riggio, G.M., Jones, S.L., Gibson, K.E. (2019). Risk of human pathogen 

internalization in leafy vegetables during lab scale hydroponic cultivation. 

Horticulturae, 5: 1-22. 

Samuolienė, G., Brazaitytė, A., Sirtautas, R., Sakalauskienė, S., Jankauskienė, J., 

Duchovskis, P., Novičkovas, A. (2012). The impact of supplementary short-term red 

LED lighting on the antioxidant properties of microgreens. In: VII International 

Symposium on Light in Horticultural Systems. Acta Hort., 956: 649-656. 

Treadwell, D. D., Hochmuth R., Landrum, L., Wanda, L. (2020). The Horticultural 

Sciences Department, UF/IFAS Extension. Original publication date April 2010. 

Revised July 2013 and September 2020. 

Turner, E.R., Luo, Y., Buchanan, R.L. (2020). Microgreen nutrition, food safety, and 

shelf life: A review. Journal of Food Science, 85(4): 2020. 

Xiao, Z., Lester, G.E., Luo, Y., Wang, Q. (2012). Assessment of vitamin and 

carotenoid concentrations of emerging food products: edible microgreens. J. Agric. 

Food Chem., 60: 7644-7651. 

Xiao, Z., Codling, E.E., Luo, Y., Nou, X., Lester, G.E., Wang, Q. (2016).  

Microgreens of Brassicaceae: Mineral composition and content of 30 varieties. J. 

Food Compos. Anal.. 49: 87-93. 



     Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar  | 311 

 
WCRF/AICR, (2007). World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer 

Research. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global 

Perspective. Washington DC: AICR, 2007. 

WHO/FAO, (2005). World Health Organization and Food and Agriculture 

Organization of the United Nations. Fruit and vegetables for health: Report of a Joint 

FAO/WHO Workshop, 1-3 September 2004, Kobe, Japan. 

Wood, L. (2019). Worldwide indoor farming market outlook 2019-2024. The 

decrease in cultivable land is driving growth. Research and Markets. 

van Hofsten, B. (1979). Legume sprouts as a source of protein and other nutrients. J. 

Am. Oil Chemists' Soc., 56: 382. 

Yanmaz, R., Balkaya, A., Akan, S., Kaymak, H. Ç., Sarıkamış, G., Ulukapı, K., 

Karaağaç, O., Güvenç, İ., Kurtar, E. S., Eryılmaz Açıkgöz, F. (2020). Sebzecilik 

Sektörü: Dünü, Bugünü ve Geleceği, Türkiye Ziraat Mühendisliği, IX. Teknik 

Kongresi. 13-17 Ocak, Ankara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



312 | Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar  | 313 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 11 

EKOLOJİK PERSPEKTİFTEN SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BAĞCILIK VE ŞARAPÇILIK 

 

Dr. Serkan CANDAR1

 
1Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü, Tekirdağ/Türkiye. ORCID ID: 0000-0002-
2608-8691, E-mail: serkan.candar@tarimorman.gov.tr 
 



314 | Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar  | 315 

 

 
 

GİRİŞ 

Sürdürülebilirlik kavramı için farklı tanımlar yapılmıştır. Birleşmiş 

Milletler (BM) tarafından 1987 yılında yapılan tanıma göre, 

sürdürülebilirlilik, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama 

kabiliyetinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılayan bir 

kalkınma anlayışıdır. 

2005 yılında bu tanıma sürdürülebilirlik kavramının üçayağı olarak 

çevresel, ekonomik ve sosyal yönler eklenmiştir (BM, 2005). Tarım 

sektöründe ise sürdürülebilirlik, üretim alanında yapılan her şeyin, 

çevresel, ekonomik, çalışan hakları, insan kaynakları ve toplum dahil 

olmak üzere tüm sosyal ve ekoljik çevreye olan etkilerini 

kapsamaktadır. 

Kavram bağcılıkla da ilgilidir. Her bir asma bitkisinin (Vitis vinifera L.) 

toprağını ve etrafındaki çevre birleşenlerini korumak teruarı (terroir) 

iyileştirmenin temelidir. Teruar, şarabın kendi özelliklerinin değil, onun 

geldiği belirli bir coğrafyanın, yörenin tanımıdır ve ölçeklendirme 

bakımından kendini kontrol eden etkenlere bağımlıdır. İklimsel, 

jeolojik ve toprak özellikleri bakımından çok küçük farklılıkların 

olduğu (göreceli olarak homojen olan) kilometrelerce genişlikteki 

belirli alanlar olabildiği gibi, 10–100 m2 olarak ifade edilen çok sınırlı 

ve tekdüze alanları da ifade edebilir. Pratik olarak bu tanımlamada 

bölgedeki her etken bakımından değerlendirilen farklılık ve ticari 

kullanım amaçlarına göre esneklik olmalıdır (Gladstones, 2011; Alço 

ve ark., 2018). Dolayısıyla özellikle şaraplık üzüm yetiştiriciliği ve 

sürdürülebilirlik her yönüyle birbirine bağımlıdır. Sürdürülebilir 
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uygulamalarla şaraplık üzüm yetiştiriciliğinin diğer faydaları arasında 

tüketicinin ilgisini daha kolay çekmek, doğal yoldan asma 

dayanıklılığını teşvik etmek, yaşamak ve çalışmak için sağlıklı bir 

coğrafyanın temelini oluşturmak yer alabilir.  

Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütü (OIV)’nün 2008 yılında yaptığı 

tanıma göre; sürdürülebilir bağcılık, “üzüm üretim ve işleme sistemleri 

kapsamında, yapısal ve bölgesel ekonomik sürdürülebilirliği içeren 

kaliteli ürünler üretebilen, hassas tarım gereksinimlerini, çevreye 

yönelik riskleri, gıda güvenliğini ve tüketici sağlığını dikkate alan, 

kültürel, tarihi, ekolojik ve peyzaj ögelere değer veren küresel bir 

stratejidir” (OIV, 2008). 

OIV, şarap sektöründe meydana gelen değişiklikleri desteklemek için, 

2015-2019 stratejik planında sürdürülebilir bağcılığın öncelikli bir 

eylem alanı olduğunu vurgulamaktadır (OIV, 2015). 

Tarımsal sürdürülebilirlik için; kârlılık, çevre sağlığı, sosyal ve 

ekonomik eşitlik sağlanırken, bugünkü nüfusun yanında gelecek 

nesillerin ihtiyaçları da gözardı edilmemelidir (Mariani ve Vastola, 

2015). Günümüz dünyasında sürdürülebilirlik, işletmelerin sadece 

toplum üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasına değil, aynı zamanda 

faaliyet gösterdikleri sektörlerin sosyal, ekonomik ve çevresel 

koşullarının geliştirilmesine de odaklanmalarını gerektirmektedir (Del 

Giudice ve ark., 2017). Bu koşullar çalışma hayatında saygı, eşitlik, 

güvenlik, sağlık, eğitim, istikrar, sosyo-ekonomik ve kültürel bağlamda 

entegrasyon ve tüketici güvenliği başlıklarını kapsar (OIV, 2016). 
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İklim değişikliği sıcaklık artışı, değişen yağış rejimleri, artan CO2 

konsantrasyonu gibi doğrudan ve kaynak yönetimi, enerji verimliliği, 

üretimde sürdürülebilirlik vb. dolaylı etkileri bakımından geleceğin 

dünya şarap endüstrisini etkileyen öncelikli sorun olarak kabul edilir 

(Carbonneau ve Cargnello, 2013; Scalabrelli, 2015). Sıklaşan çevre 

felaketleri, artan dünya nüfusuna oranla üretimin ve gelirin dağılımında 

yaşanan sıkıntılar yeni neslin çevre sorunlarına duyarlılığını 

artırmaktadır. 

Son yıllarda yeşil, organik, biyodinamik ve biyolojik gibi kavramlar 

önemli bağcı ve şarapçı ülkelerde üzüm bağlarını, şaraphaneleri ve 

üretimi yöntemlerini ifade eden terimler haline gelmiştir. Yetiştiriciler 

ve şarap üreticileri de tüketicilerden gelen talebe cevap vermek adına 

uygulamalarının etkilerine giderek daha fazla dikkat etmeye 

başlamışlardır. Bu kavramlar çerçevesinde “sürdürülebilir 

tarım/bağcılık” terimi çevre dostu uygulamalar için kapsayıcı bir 

terimdir. 

İnsanların tüketim, yeme içme alışkanlıklarında daha doğal ürünlere 

talepleri artmaktadır. Bu genel eğilime bağcılık ve şarapçılığın dahil 

olması ve insanların sürdürülebilir şarap satın almak, içeceklerini daha 

çevre dostu hale getirmekle ilgilenmesi şaşırtıcı değildir. Bu ilgi son 

yıllarda konuyla ilgili olarak yayımlanan bilimsel çalışmaların 

artışından da görülebilir (Baiano, 2021). Bağcılıkta sürdürülebilirlik 

kavramı her ne kadar yeni olmasa da, bu konsepte giderek artan bir ilgi 

görülmektedir. 
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Günümüzde şarap endüstrisinin yükselen sorunları; artan enerji fiyatları 

ve enerji yönetimi, arazi ve su yönetimi, girdi ve atık yönetimiyle ilgili 

artan endişelerdir. Tüm bu tehditlerin hafifletilmesi, sektör paydaşları, 

karar vericiler, kamu otoriteleri, yasa koyucular ile bağ ve şaraphane 

sahiplerinin işbirliği ile gerçekleşebilir. Paydaş baskıları, ürün 

inovasyonu, kirliliğin önlenmesi ve doğal kaynakların yönetimi yoluyla 

sürdürülebilir uygulamaların benimsetilmesi sağlanabilir (Gilinsky ve 

ark., 2016).  

Şarap endüstrisindeki uygulayıcılar için ana öncelik araziyi bir sonraki 

nesil için mevcut olanlardan daha iyi koşullarda bırakmak olmalıdır. Bu 

öncelik çevre yönetimine ilişkin sistemli bir bakış açısı ile 

sürdürülebilir olarak karakterize edilir. İşletmelerin tarımsal 

uygulamalarını, ekonomik karlılığın yanı sıra, çevre sağlığı, sosyal ve 

ekonomik eşitlik hedefleri doğrultusunda küçük, gerçekçi ve ölçülebilir 

adımlarla yönetmeleri beklenir (Zucca ve ark., 2009). 

Temel fikir, ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğin üç 

başlığının, üretim, dönüşüm, depolama ve paketlemeye uygulanan 

uygun çevresel sürdürülebilirlik programlarının uygulanmasıyla 

desteklenmesi gerektiğidir. 

Çevresel olarak sürdürülebilir faaliyetlerin belirlenmesi, çevresel risk 

değerlendirmesine dayandırılmalı, şaraphanlerin ve üzüm bağlarının 

bulunduğu farklı bölgelerdeki farklı risklere öncelik verilmelidir.  

Çevresel risk değerlendirmesi yanı sıra yeni bağ ve şaraphaneler için 

yer seçimi, biyolojik çeşitliliğin koruma kullanma dengesi içinde 
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değerlendirilmesi, çeşit seçimi, katı atık yönetimi, toprak yönetimi, 

enerji kullanımı, su yönetimi, hava kalitesi, atık su, komşu arazi 

kullanımı, insan kaynakları yönetimi ve zirai ilaç kullanımı gibi konular 

dikkate alınmalıdır. Ayrıca karbon izi, ulaşım ve fosil yakıtların 

kullanımının sınırlandırılması gibi konular planlanmalıdır.  

Gıda konusunda olduğu gibi şarap için de farklı ülkelere özgü çok 

sayıda düzenleme, sertifikalandırma planı ve logo bulunmaktadır. 

Genel olarak, organik bağlar sentetik kökenli gübre ve bitki koruma 

maddeleri kullanılmadan yönetilmekte ve genetiği değiştirilmiş 

organizmaların kullanımı istenmemektedir. Biyodinamik tarım ayırt 

edici özelliklere sahip olmakla birlikte, antropozofik ilkelere 

dayanmaktadır ve “preparatlar” olarak bilinen bitkisel karışımlar ve 

kompostlama teknikleri sistemi kullanılmaktadır. Bunların yanında 

apelasyon/köken kontrollü üretim sistemleri, iyi tarım uygulamaları ve 

coğrafi işaret tescilleri gibi düzenlemeler sürdürülebilirlik kavramını 

sistematikleştiren farklı yöntemler olarak değerlendirileblir.  

Bu çalışma ile Vitis vinifera L. yetiştirciliği ve bağcılık konularında kısa 

bilgiler verilmeye çalışılmış, sürdürülebilir bağcılık ve şarapçılık 

kavramları daha çok çevresel yönleriyle ele alınarak farklı 

disiplinlerden güncel literatür kapsamında incelenmiştir. 

1.BAĞCILIK VE ŞARAPÇILIKTA KALİTE KAVRAMI 

Üzüm özellikle de şaraplık üzüm için ortak bir kalite tanımı bulmak 

zordur. Şarapta kalite, bireysel şarap zevkine, rekolteye ve diğer birçok 

başka faktöre bağlı olduğundan, son derece özneldir. Son ürün hedefine 
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bağlı olarak, üzüm “kalitesi” genellikle, farklı önolojik olgunluklarla 

tanımlanabilir. Dökme, sofra ve üst seviye şaraplar gibi her şarap 

kategorisinde “kalite” bulunabilir (Poni ve ark., 2018). 

Optimum üzüm olgunluğu kırmızı, beyaz, köpüklü vb. şarap stillerine 

bağlı olarak farklı seviyelerde ifade edilebilir. Suda çözünebilir kuru 

madde (%SÇKM, ºBrix) olgunluğunu değerlendirmek ve bazı 

durumlarda üzüm fiyatlarını belirlemek en çok kullanılan parametredir. 

Şaraplık çeşitlerde endüstriyel olgunluk için 22-24 ºBrix genel olarak 

kabul edilen seviye olsa da, bu miktarlar kalite anlamında çeşitler 

arasında farklılık gösterebilir (Barnuud ve ark., 2014; Bondada ve ark., 

2017)  

Sofralık üzümlerde ise kalite ürünün görsel, fiziksel ve kimyasal 

özellikleri gibi ölçülebilir kriterleri ve piyasa şartlarında oluşan fiyat, 

kökeni, çeşidi, üretim yöntemi vb. özelliklerine göre değerlendirilir.  

Kabul edilebilirlikte tüketici algısı önemlidir. Farklı ülkelerde hatta 

aynı ülkenin farklı bölgelerinde pazarlama zincirinde ve tüketici türleri 

arasında kalite algısı değişebilir. Tane büyüklüğü, şekli rengi, lezzet ve 

aroma bileşenleri, çekirdeksizlik gibi özellikler karar vermeye etken 

kriterlerdir (Rolle ve ark., 2012; Vargas ve ark., 2013; Ferrara ve ark., 

2018;).  

Hem sofralık hem şaraplık üzümlerde duyusal kalite öncelikle SÇKM, 

toplam asitlik ve pH değerleri arasındaki denge ile bunlardan 

hesaplanan olgunluk göstergeleri üzerinden değerlendirilir (Ruiz-

García ve ark., 2014; Alço ve ark., 2018) 
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Sonuç olarak kalitenin belirlenmesi çeşit ve klonal farklılıklar, toprak 

özellikleri, besin maddeleri, ışık, sıcaklık, su rezervlerinin ve 

yetiştircilik uygulamlarının üzüm tanesi üzerindeki etkileriyle olur. 

Üretimdeki girdilerin yanında, satış ve pazarlama kanalları, muhafaza 

ve nakliye olanakları gibi konular sürdürülebilir bağcılıkla karmaşık 

ilişkiler içindedir.  

2.SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI 

Sürdürülebilirlik çevre, ekonomi ve sosyal adalet olmak üzere birbiriyle 

örtüşen üç ilke üzerinden tanımlanır. Sürdürülebilirlik kavramını 

bağcılık üzerinden tanımlamak için; çevreye, toplumun genelinin 

ihtiyaç ve çıkarlarına duyarlı ve aynı zamanda ekonomik olarak 

uygulanabilir yetiştiricilik ve şarapçılık uygulamaları göz önüne 

alınmalıdır.  

2.1. Ekonomik sürdürülebilirlik 

İşletmenin uzun vadede gerçekten sürdürülebilir olması için kendisini, 

sahiplerini ve çalışanlarını finansal olarak desteklemesi gerekir 

(Santiago-Brown ve ark., 2015; Bandinelli ve ark., 2020). Dolayısıyla, 

kaynakların rasyonel ve verimli kullanımıyla parasal, beşeri ve doğal 

sermaye değerlendirilerek faydaların maliyetleri aşması sağlanır. 

Ekonomik boyut, işletme/organizayonun başarısı ile faaliyet gösterdiği 

ekonomik sisteme hem şimdiki hem de gelecek nesiller için 

katabileceği değer arasındaki bağlantıyı ifade eder. 

2.2.Sosyal sürdürülebilirlik 
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İnsan emeği tarımsal üretim açısından en önemli meta ve aynı zamanda 

en önemli operasyonel bileşendir. Sürdürülebilir bağcılık açısından 

sosyal adalet; insani açıdan sorumluluk duygusuyla verilen kararları, 

çalışanlara adil davranılmasını ve olumlu topluluk ilişkilerinin 

sürdürülmesini içerir. İstihdam uygulamalarında sosyal eşitlik, komşu 

üreticilerin ve rakip firmaların haklarının dikkate alınması, hem 

işletmenin hem de yerel ekonominin uzun ömürlü olmasını karşılıklı 

olarak destekler (Santiago-Brown ve ark., 2015; Bandinelli ve ark., 

2020).  

Sosyal sürdürülebilirlik, hem bugün hem de gelecekte tüm nüfusa 

kaynaklara aynı erişimi sağlamayı ifade eder. Böylece, sosyal boyut, 

tüm toplum için değer yaratmayı nihai amaç olarak kabul ederek, emek, 

insan sermayesi ve topluma yönelik davranış açısından eşit 

uygulamaları benimser. 

2.3.Çevresel sürdürülebilirlik 

Ekolojik anlamda sürdürülebilirlik toplumların, gelecek nesillerin 

kaynaklarını riske atmadan kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi olarak 

tanımlanabilir. Sürdürülebilir bağcılıkta çevre temelli yaklaşımda; 

toprak, su ve hava kalitesi, entegre tarım teknikleri ile korunur ve 

geliştirilir. Bağda örtü bitkileri, yeşil gübre, kompost kullanımı teşvik 

edilirken, kimyasal girdilerin kullanımını en aza indirme ve 

biyoçeşitliliği desteklemek için çeşitli yönetimsel süreçler yürütülür. 

Bu uygulamalar, bağda uzun vadede çevre sağlığına katkıda 

bulunurken tüketici sağlığını gözeten ürünler yetiştirilmesini destekler.  



     Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar  | 323 

 

 
 

Çevresel boyut, sürdürülebilirlik kavramına ilişkin tartışmaların 

başlangıç noktasını temsil eder. Yerel nüfusun tüketimi ile doğal 

kaynaklar arasındaki dengeyi belirli bir coğrafi alan içinde değerlendirir 

(Acuti ve Bellucci, 2019). 

Çevresel boyutlar, kaynakların verimli kullanımı, kirleticilerin 

azaltılması ve sürekli izlenmesi, çevresel etkilerin değerlendirilmesiyle 

ilgilidir, gelecek nesiller için doğal kaynaklar üzerindeki etkiyi 

sınırlandırır (Bandinelli ve ark., 2020). 

3.BAĞCILIK VE ŞARAPÇILIKTA ÇEVRESEL 
SÜRDÜRÜLEBİLİRİLİK UYGULAMALARI 

Bağcılık ve şarap sektöründe çevresel kaygılar ve etkileri, 

sürdürülebilirlik kavramının en çok çalışılan yönleridir. Şarap 

sektöründeki çevresel etkilerin analizi ve nicelleştirilmesi, tedarik 

zincirinin aşamalarına (bağcılık, şarap yapımı ve dağıtım), coğrafi 

konuma ve şarap organizasyonlarının kapsamına ve ölçeğine bağlıdır. 

Bu durum genellikle çevresel etkinin sonuçlarını karşılaştırmayı 

zorlaştırır ve çözümlerin genellenemez olmasına neden olur (Mariani 

ve Vastola, 2015). Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınmanın büyük 

önemine rağmen, sürdürülebilir bağcılık için ortak bir yaklaşımın 

olmadığı açıktır (Baiano, 2021). 

Çevresel etkilerden en önemlileri sırasıyla, toprak sağlığı, suyun 

verimli kullanımı, biyoçeşitlilik, işletmenin kendisinden 

kaynaklanmayan tarımsal etkiler, kimyasal girdilerin verimli kullanımı, 
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hastalık ve zararlı yönetimi, karbon ayak izi, erozyon ve uygun örtü 

bitkisi kullanımı olarak belirlenmiştir (Santiago-Brown ve ark., 2015) 

3.1.Üretim süreçleri  

Bağ ve şaraphane kurulumu 

Bağcılık faaliyetinin çok yıllık bir yatırım olması nedeniyle, ilk 

kurulum ve hatta fizibilite çalışmalarından itibaren atılacak her doğru 

adım, bitkilerin ekonomik ömrü ve ürün kalitesini artırmanın yanında 

sürdürülebilirlik için de önemlidir. Dolayısıyla en az 35-40 yıl 

ekonomik ömrü olan bir bağın kurulum aşamalarında dikkate alınması 

gereken konular bulunmaktadır.  

Öncelikle bağ kurulacak alanın coğrafi yapısı ve iklimsel özellikleri iyi 

incelenerek asma yetiştiriciliğine uygunluğu ve potansiyeli 

belirlenmelidir. Herhangi bir toprak hazırlığına başlamadan ve/veya 

yetiştiriciliğe başlamadan önce su varlıkları, yüzey akışı ve erozyon 

risklerini sınırlamak için yüzey suyu yönetimi, bölgenin flora ve fauna 

açısından özellikleri dikkate alınmalıdır.  

Eski bağdan ya da arazinin önceki kullanım şeklinden kalmış muhtemel 

patojen kaynağı bitkisel kalıntılar ve diğer atıklar çevresel duyarlılıklar 

gözetilerek ortadan kaldırılmalıdır. Gerekli durumlarda toprak nadasa 

bırakılabilir fakat tercihen dikim zamanıyla uyumlu bir süre örtü 

bitkileri toprağın fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik durumunu 

iyileştirmek için kullanılabilir. Toprak ve çevre gereksinimleri göz 

önüne alınarak kimyasal dezenfeksiyon ve düzenleme uygulamaları da 

yapılabilir (OIV, 2016).  
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Temel gübreleme ve daha sonra yapılacak gübrelemeler için farklı 

derinliklerden alınmış ve araziyi doğru şekilde temsil eden toprak analiz 

sonuçları incelenmeli, gerekirse alan içinde farklı parselasyonlarla 

gübreleme bakımından homojenlik sağlanmalıdır.  

Bağın dikiminde mutlaka önemli virüs hastalıklarından arındırılmış, 

iklim, toprak vb. tüm yerel şartlara ve üretim amacına uygun materyal 

(anaç/çeşit) kullanılmalıdır.  

Üretim amacı ve hedeflerine bağlı olarak; su ihtiyacı, ürün kalitesi, 

toprak potansiyeli, asma gücü, hastalık zararlı risklerinin azaltılması, 

bitki sağlığı ürünlerinin kullanımı, dikim sıklığı/yoğunluğu ve peyzaj 

değerinin korunması gibi faktörler göz önüne alınarak sürdürülebilir 

üretimle uyumlu destek sistemleri ve terbiye şekilleri uygulanmalıdır.  

Bağ kurulumunda gösterilen duyarlılığın şaraphane inşası sırasında da 

gösterilmesi gereklidir.  

Üzüm bağlarının dikilmesi ve büyütülmesi sırasında, işleme/işletme 

tesisi mimarisinin peyzaj üzerindeki etkileri değerlendirilmelidir. 

Binalar ve altyapı şartlara uygun olarak tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. 

Yerel çevre ile görsel ve işlevsel uyumluluk açısından, optimum su 

kullanımı sağlanmalı, çevre kirliliğini ve bozulmasını en aza indirme 

ihtiyacı gözetilmeli, çevre dostu ve akıllı sistemlerin kullanımı öncelikli 

olarak değerlendirilmelidir.  

Mahzen ve bina tesisatlarına atık su arıtma sistemeleri entegre 

edilmelidir. Gün ışığından en yüksek yararlanma sağlayacak tasarımlar, 
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ısıtma ve soğutma maliyetlerini düşürecek yalıtım vb. uygulamalar ve 

göz önünde bulundurulmalıdır.  

Gübreleme ve bitki besleme 

Bitki besleme, asma tarafından topraktan kaldırılan besin miktarları, 

toprağın mineral ve organik madde rezervleri dikkate alınarak 

yapılmalıdır. Kök sistemi tarafından topraktan kaldırılan bitki besin 

elementleri hesaba katılmalı; ürün kalitesi, asmaların genel sağlığı 

dikkate alınmalı ve toprak verimliliğinin dengelenmesine özen 

gösterilmelidir.  

Ekonomik ve çevresel girdi maliyetleri anlamında; gübrenin miktarı 

mümkünse en aza indirilmeli bitki gücü, toprak ve yaprak analizleri 

temel alınarak doğru gübre tipi ve gübreleme yöntemi kullanılmalıdır.  

Azotlu gübreleme, asma gücü ve gelişimi, budama odunu ağırlıkları ve 

ilgili indeks değerleri gözönünde bulundurularak; çeşit, ürün kalitesi, 

örtü bitkisi ve yeşil gübre uygulamalarının olup olmayışı ve yıkanma 

riskleri belirlenerek doğru miktar ve sayıda yapılmalıdır.  

Arazi içinde ve bitkilerin gelişiminde, varolabilecek bölgesel 

farklılıklar gözlenmelidir. Bağ içindeki ve işletmedeki organik kökenli 

besin kaynaklarının geri dönüştürülmesi tercih edilmelidir.  

Zehirli veya tehlikeli maddelerle kirlenmiş gübreler veya toprak 

düzenleyiciler, ağır metaller, organik mikro kirleticiler veya patojenik 

mikroorganizmalar gibi çevre riskleri tamamen kontrol altında 

tutulmalıdır. Yaprak gübreleri yalnızca net şekilde belirlenmiş ya da 
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açıkça öngörülebilen eksiklikleri tamamlamak için kullanılmalıdır 

(OIV, 2016).  

Toprak sağlığı ve yönetimi 

Toprak sağlığı, toprağın bitki, hayvan ve insanları besleyen bir 

ekosistem olarak işlev görme yeteneği ve kapasitesini ifade eder. Bu 

işlevin sürdürülebilir olması toprak yönetiminin önemini artırmaktadır. 

Sürdürülebilirliği sağlamak için toprağın kendi içindeki ekosistemle 

birlikte yaşayan canlı bir varlık olduğu görüşünü benimsemek 

gereklidir. 

Yalnızca basit bir büyüme ortamı değil, milyarlarca bakteri, mantar ve 

diğer organizmaların simbiyotik ilişkilerle ördüğü bir ağ olan toprağın 

bakımı; bitki için en uygun koşulların oluşturup, biyolojik çeşitliliği 

teşvik ederken, erozyon, toprak sıkışması ve besinlerin yıkanmasını 

engellemek için yapılan işlemler olarak tarif edilebilir.  

Kök rizosferinin faydalı mikrobiyal zenginliği toprak kökenli 

hastalıklara dirence katkıda bulunup, asmada kimyasal veya fiziksel 

savunma mekanizmalarını kuvvetlendirebilir.  

Sağlıklı bir toprak, su kalitesinin ve bitki üretkenliğinin sürdürülmesi, 

topraktaki besin geri dönüşümünün kontrol edilmesi ve atmosferden 

sera gazlarının uzaklaştırılması gibi çoklu ekosistem hizmetleri sunan 

dinamik bir yaşam sistemi görevi görür. Toprak sağlığı, sürdürülebilir 

tarımla yakından ilişkilidir, çünkü toprak mikroorganizma çeşitliliği ve 

aktivitesi, toprak sağlığının ana bileşenleridir (Tahat ve ark., 2020). 
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Konvansiyonel ve organik yetiştiricilik yapılan bağlarda yönetim 

sistemlerinin organik C, toplam N, toplam P, toplam S içeriği ve ağır 

metal Zn ve Cu içeriği üzerinde önemli etkiler göstermediği 

belirlenirken, konvansiyonel bağlarda Pb içeriği, organik bağlarda ise 

Ni, Co ve Cd içeriklerinin daha yüksek olduğu bildirilmiştir. 

Mikrobiyal biyokütle ve aktivite organik yönetim altındaki topraklarda 

önemli ölçüde yüksektir (Probst ve ark., 2008). Benzer çalışmalar 

organik yetiştircilikte faydalı bakteri ve mantarların popülasyonlarının 

daha fazla olduğunu göstermektedir (Likar ve ark., 2017). Örneğin, 

Arbusküler mikorizal mantarlar (AMF), siyanobakteriler ve faydalı 

nematodlar, bitkiler için su kullanım verimliliğini ve besin 

yarayışlılığını, fitohormon üretimini, toprak besin döngüsünü ve 

çevresel streslere karşı bitki direncini iyileştirir (Tahat ve ark., 2020). 

Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için toprak verimliliği ve biyolojik 

çeşitlilik korunmalıdır. 

Toprak erozyonunu önlemek için doğal otlandırma, örtü bitkisi 

kullanımı, saman, malç gibi toprak yüzeyinin örtülmesini sağlayan 

uygulamalar ve eğimli arazilerde teraslama gibi işlemlerin tümü bağda 

uygulanabilir. Doğal otlandırma ya da örtü bitkisi kullanımında; yıllık 

yağış miktarı ve toprak suyu rezervleri, erozyon, toprak sıkışıklığı ve 

besin elementlerinin yıkanması riskleri, asmanın yaşı, terbiye ve destek 

sistemleri, verim, ürün kalitesi ve özellikle şıradaki asimile edilebilir ve 

amonyum azotu miktarları takip edilmelidir. Yağışlardan kaynaklanan 

yıkanma ile besin kayıplarının önüne geçmek ve toprakta azot 

sabitlenmesini artırmak için doğal otlandırma tercihen kışın 
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yapılmalıdır. Örtü bitkisi kullanımında ekim yöntemi ve zamanlaması 

çevresel kaygılar ve iklim göz önünde bulundurularak yapılmalıdır 

(OIV, 2016). Korumalı toprak işleme, geleneksel toprak işlemeye 

kıyasla girdileri ve işçilik maliyetlerini azaltarak yetiştiricinin 

karlılığını potansiyel olarak artırabilir (Tahat ve ark., 2020). 

Toprak sağlığı koruma uygulamalarında herbisit kullanımı mutlaka 

sınırlandırılmalı ve uygulama kararı verildiğinde uygun doz, yöntem ve 

zaman seçilmelidir. Tercihen yaprağa uygulanan herbisitler 

kullanılmalıdır.  

Tüm toprak yüzeyinin otlardan arındırılması ancak, çok dar sıra araları 

ya da teraslanmış bağlar gibi zorunlu durumlarda yapılmalıdır.  

Bağda yabancı ot yönetimi planlanırken toplam enerji kullanımı 

mutlaka değenlendirilmelidir. Toprakta kalıntı birikmesi, toprağın 

fiziksel, kimysal ve mikrobiyolojik riskleri ve su kaynaklarının 

kirlenmesi gibi çevresel risk faktörleri dikkate alınmalıdır. 

Örtü bitkisi kullanımı 

Doğal otlandırma ve örtü bitkisi yetiştiriciliği uygulamalarının SÇKM, 

antosiyaninler ve fenolik bileşikler üzerindeki etkileri değişkenlik 

göstermektedir (Steenwerth ve Guerra, 2012). Bu uygulamalarla asma 

gücü kontrol altına alınırken, toprağın mikrobiyal biyokütlesi artırılır 

(Tesic ve Keller, 2007).  

Organik malç uygulmalarının asma dengesini sağlama, yabancı ot 

kontrolü, erozyon ve topraktan azot kayıplarını azaltma yönünde 

verimli kullanımları vardır. Ancak hastalık-zararlı yönetimi ve toprakta 
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birikebilecek istenmeyen elementler yönünden kullanımları kontrollü 

olmalıdır (Altieri ve ark., 2005; Steenwerth ve Guerra, 2012). 

Bağcılıkta halen kullanılan teknolojiler içinde organik madde ilavesi 

yüksek verimlilikte ve sürdürülebilir bir uygulama olarak 

görülmemektedir. Uygun örtü bitkilerinin yetiştirilip toprağa 

karıştırılması, organik gübre uygulamasına yönelik sürdürülebilir bir 

çözüm olarak hem toprağı hem de asma ve ürün kalitesini artıracaktır. 

Bu uygulamaların yaş üzüm ve şarap kalitesi üzerine olumlu etkileri 

bulunmaktadır.  

Terbiye sistemi ve taç yönetimi  

Daha önce de bahsedildiği gibi üretim amacı ve hedeflerine bağlı 

olarak; su ihtiyacı, ürün kalitesi, toprak potansiyeli, asma gücü, hastalık 

zararlı risklerinin azaltılması, bitki sağlığı ürünlerinin kullanımı, dikim 

sıklığı/yoğunluğu ve peyzaj değerinin korunması gibi faktörler göz 

önüne alınarak sürdürülebilir üretimle uyumlu destek sistemleri ve 

terbiye şekilleri uygulanmalıdır.  

Kış budaması için en uygun zaman iklim koşullarına göre seçilmelidir 

ve budama mutlaka yaprak dökümünden sonra yapılmalıdır. Gövde 

hastalıklarından kaçınmak ve bağın genel sağlığını korumak için 

kontaminasyon riskleri azaltılmalı, genel budama kurallarına 

uyulmalıdır (OIV, 2016).  

Budama uygun terbiye şeklini vermek ve korumak için yapılmalı ayrıca 

taç yönetimi uygulamalarıyla üretim hedeflerine bağlı olarak bitki 

gelişimi ve ürün verimi arasında iyi bir denge oluşturularak uzun yıllar 
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korunmalıdır. Ayrıca sürgünlerin taç içinde dağıtılmasıyla salkım 

bölgesinin mikroklimatik özellikleri uygun şekilde tasarlanmalıdır. Bu 

sayede taç içinin ve salkım bölgesinin yeterli miktarda 

havalandırılmasının yanı sıra bitki sağlığı ürünlerinin iyi nüfuz etmesini 

sağlamalıdır. Taç yönetimi istenilen kalite kriterleri ve olgunluk 

seviyelerinin elde edilmesi amacıyla kullanılan pratik uygulamalar 

bütünüdür. 

Hastalık ve zararlı yönetimi 

Sürdürülebilir bitki sağlığı uygulamalarının amacı; çevresel 

duyarlılıkların ön planda tutularak, asmaların hastalık ve zararlıların 

olumsuz etkilerinden verimli şekilde korunmasıdır. Girdi maliyetleri 

anlamında kullanılan kimyasalların mümkün olduğunca 

sınırlandırılması sağlanmalıdır. Komşu arazilerdeki üretim deseni ve 

zamanlaması; sosyal sürdürülebilirlik bakımından göz önünde 

bulundurulmalı, kullanılan kimyasallar, uygulama şekli ve zamanı gibi 

konular açısından komşu arazilerin zarar görmesinin önüne 

geçilmelidir.  

Hastalık tahmini sistemleri ve zararlı etmenlerin biyolojik takibi 

koruma stratejisinin temeli olarak kullanılmalıdır. 

Bağda doğrudan mücadele yöntemleri devreye alınmadan önce tüm 

önleyici uygulamalar standart olarak yapılmalıdır. Hastalık ve zararlı 

üzerinde doğrudan kontrol yöntemleri uygulanacak ise biyolojik 

mücadeleye öncelik verilmelidir. Bu kontrol yöntemleri teknik 

uzmanlar tarafından tespit edilen tolerans eşikleri ve risk 
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değerlendirmesi sonucunda, yine uygulama yetkinliğine sahip kişiler 

tarafından yapılmalıdır. Belirlenmiş ruhsatlı dozaja uyulmalı ve 

uygulama sonrası hasat süresi gözetilmelidir. Bitki sağlığı ürünlerinin 

kullanım stratejisi, ürünlerin toksisite ve çevresel etkileri temelinde 

sınıflandırılmasına bağlı olmalıdır. Uygulama tekniği, cihazın seçimi, 

ayarı ve hava koşulları, bitki koruma ürünlerinin uygun ve hedeflenen 

dağıtımını sağlamalıdır (OIV, 2016). 

Ayrıca asmanın fenolojik evresi, uygulama alanı, hedef olmayan 

canlılar üzerindeki etkileri, özellikle arılar ve diğer faydalı 

organizmalar için toksisite, hastalığın direnç geliştirme riski, su veya 

toprak kirliliği riskleri, şarap, üzüm ve yaprakta kalıntı riskleri ile 

vinifikasyondaki olası etkileri değerlendirilmelidir. 

Bitki sağlığı ürünlerinin istenmeyen kontaminasyonunu sınırlamak için 

bağ ve işletme içinde riskleri azaltacak düzenlemeler yapılmalıdır. 

Şartlar uygun ise uygulama tankları parselin içinde yıkanmalı ve atığın 

bırakıldığı bölge su ile temizlenmelidir. Ekipmanın bakımı ve 

kalibrasyonu kullanıcı tarafından düzenli olarak yapılmalı ve periyodik 

olarak test edilmelidir. Karışımın hazırlanması ve uygulama sırasında 

herhangi bir zehirlenme/kontaminasyon riskini önlemek için uygulayıcı 

tarafından doğru teknikler ve uygun koruyucu ekipman kullanılmalıdır. 

Hasat 

Bağbozumu kimyasalların ve mekanizayonun kullanıldığı, 

vinifikasyon ya da hasat sonrası işlemenin yoğun fiziksel aktiviteyle 
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başladığı bir dönem olduğundan, ilave dikkat ve önem verilmesi 

gereken bir süreçtir.  

Üretim hedefine bağlı olarak, hasat biçimi, zamanı, nakliye süresi ve 

yöntemi gibi zorunluluklar dikkate alınmalıdır. Bu süreçlerdeki enerji 

tüketimi kontrol altında tutulmalı ve kayıt edilerek iyileştirici 

uygulamalara yönelinmelidir. 

Hasat ve/veya işleme ekipman ve makinelerinin kontaminasyon riskleri 

mümkün olduğunca fiziksel önlemlerle azaltılmalı, kimyasal temizleme 

maddelerinin kullanımı ikinci planda değerlendirilmelidir. Tüm 

uygulamalarda verilecek kararlarda suyun en verimli şekilde 

kullanılmasını esas alacak yöntemler tercih edilmelidir (OIV, 2016).  

3.2.Şaraphanede sürdürülebilirlik 

Şaraphanede sürdürülebilirlikten, şarabın işlenmesinde kimyasal 

girdilerin, kalıntıların, atıkların azaltılması hedeflenen kalitenin işletme 

tarafından devamlı olarak sunulabilmesi anlaşılabilir. Üretim zinciri 

içinde, hem bağda hem de şaraphanede su ve enerji verimliliğine önem 

verilmelidir. Şarap yapım süreçleri, yüzlerce yıllık geleneksel 

uygulamalarla gerçekleştirilmektedir. Bu zaman zarfında kullanılan 

kaynaklar hem insan hem de ekipman açısından çok değişmemiştir. 

Dolayısıyla süreçler boyunca üretilen atık miktarını azaltmak için 

tasarlanan yeni teknolojilerin uygulanması kolay olmayabilir. 

Şaraphane atıkları arasında cibre ve salkım sapları ön plandadır. Bu yan 

ürünler kendi içlerinde toksik olmayıp yüksek organik madde içeriğine 

sahip olmakla birlikte, dönemsel olarak fazlaca biriktiklerinde çevre 
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sorunları oluşturabilmektedir (Bandinelli ve ark., 2020). Aynı zamanda 

antioksidan aktiviteye sahip fenolik bileşikler gibi yüksek katma değerli 

yan ürün elde edilmesi için dönüştürülebilirler. Kompostlanarak toksik 

maddelerin ortadan kaldırılmasıyla organik madde olarak tekrar 

kazandırılabilirler. 

Vinifikasyon sürecinde sürdürülebilirliği sağlamak için, üzüm 

işlenmesi sırasında hedeflenen ürün kalitesi ve maliyetler dikkate 

alınarak fermantasyon sıcaklığına karar verilmelidir. Aynı şekilde 

sıkma ve filtrasyon gibi tüm önolojik uygulamalar, giren ürün, hedef 

kalite ve maliyet dengesiyle yürütülmelidir. Tüm işlemlerden 

kaynaklanan katı veya sıvı kalıntılar, ince tortular ve tartaratlar gibi geri 

kazanılması mümkün olan her atık yerde yeniden işlenmelidir. Yeniden 

işlenemeyen kalıntılar çevre üzerindeki etkileri en aza indirecek şekilde 

atılmalıdır. 

Dinlendirme ve olgunlaştırma sırasında kullanılan materyalde 

dayanıklılık, hijyen ve geri dönüştürülebilirlik aranmalıdır. Özellikle 

ahşap fıçıların sterilizasyonunda kimyasal maddeler yerine sıcak su ve 

buhar tercih edilmelidir. Şarap muhafazı sırasındaki enerji girdilerinin 

optimal şekilde yönetilmesi sağlanmalıdır.  

Şişe, mantar, ambalaj malzemeleri gibi tüm materyallerin geri 

dönüşümlü ürünlerden tercih edilmesi ve atık haline geldiğinde yine 

geri dönüştürülmesi için gerekli önlemlerin alınması gereklidir (Baiano, 

2021). 
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3.3.Biyoçeşitlilik  

Vitivinikültürel faaliyetin gerçekleştiği tüm habitattaki yerli 

mikroorganizmalar, fauna ve flora başta olmak üzere alanın 

biyoçeşitliliğinin korunmasına ve geliştirilmesine özen gösterilmelidir.  

Türkiye coğrafyası, kültür asmasının orijinlerinin kesişme noktası 

olması nedeniyle çok büyük çeşit/tip zenginliğine sahiptir (Uysal ve 

ark., 2020). Bu zengin biyoçeşitlilik, tam da sürdürülebilirlik 

kavramında vurgulandığı üzere, bağcılık ve şarapçılık sektöründe 

gelecek nesillere bırakılabilecek en önemli kaynak olarak 

değerlendirilmelidir.  

Çalışmalar bir bölgeye ait yerel çeşitlerin sonradan adapte olanlara 

oranla daha az girdi maliyeti ve karbon ayak izi ile üretilebildiğini, hem 

ekonomik ve hem çevresel etkiler açısından tarımsal planlama için daha 

sürdürülebilir çözümler olduğunu göstermektedir (Litskas ve ark., 

2017)  

Bağcılıkta anaç kullanımını standart hale gelmiştir. Anaçlar, üzüm ve 

şarap kalitesi üzerindeki doğrudan etkileriyle antosiyanin, tanen, diğer 

fenolik bileşikler, aroma potansiyeli, potasyum içeriği gibi kalite 

kriterleri üzerinde asma fizyolojisini ve performansını düzenlemede rol 

sahibi olurlar. 

Dolayısıyla uygun anaç ve çeşit seçimi, bağda işçi yönetimi, su 

yönetimi, bitki besleme ve toprak yönetimi, bağ sıraları arasındaki araç 

trafiğinin azaltılması gibi etkilerle girdi maliyetleri ve atık yönetim 

süreçlerini etkiler.  
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3.4.Girdi yönetimi 

Su yönetimi 

Su, bağın sürdürülebilirliği, asmanın gücü ve büyümesi, tane bileşimi 

ve şarap aromatik profilleri için en önemli abiyotik etmendir. Su 

kullanımı; su varlığı, kalitesi ve yeraltı suyu seviyesi üzerindeki etkisi 

açısından değerlendirilmelidir (OIV, 2021).  

Geleneksel üretim modelinde, yetiştiricilik uygulamaları, asma 

gelişimini ve verimini korumak için kullanılan, yağmurla beslenen, 

toprakta depolanan su rezervlerine dayanmaktadır. Bu tür sistemlerde 

verimlilik, yağışın mevsimsel yeterliliğine ve bağcılık teknikleri ile 

toprak ve su koruma uygulamalarının etkinliğine bağlı olarak, 

genellikle oldukça düşük ve değişkendir. 

Küresel, bölgesel ve yerel düzeylerde su kaynaklarının artık ciddi baskı 

altında olduğu bilinmektedir. İnsan, çevre, yerleşim birimleri, endüstri 

ve son kullanıcıların her birinden gelen rekabet eden talepler varken, 

aynı zamanda toplam erişilebilir tedarik hacmine, tedarik kalitesine ve 

güvenilirliğine yönelik tehditler artmıştır. 

Tatlı su kaynaklarına yönelik tarımsal taleplerdeki mevcut büyüme 

oranlarının sürdürülemez şekilde bir artış gösterdiği bilinmektedir. 

2050 yılına kadar tarımın küresel olarak %60 daha fazla ve gelişmekte 

olan ülkelerde %100 daha fazla gıda üretmesi gerekeceği ve bu 

durumun çevre üzerinde kaçınılmaz olarak daha fazla yüke neden 

olacağı öngörülmektedir (FAO, 2006). Mahsul üretimi için suyun 

verimsiz bir şekilde kullanılması; akiferlerin tükenmesine, nehir 
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akışlarının azalmasına, vahşi yaşam habitatlarının bozulmasına ve 

ayrıca küresel sulanan arazi alanının %20'sinin tuzlanmasına neden 

olmuştur (FAO, 2011). 

Bonamente ve ark., (2015), 0.75 L'lik bir şarap şişesinin su ayak izinin 

644.0 L/şişe ile 653.3 L/şişe arasında değiştiğini hesaplamışlardır. 

Yaşanan ve artması beklenen su kıtlığı bu miktarların azaltılması 

gerektiğini ortaya koymaktadır. Diğer yandan yapılan çalışmalar, 

şaraphanedeki üretim süreçlerinde suyun verimli kullanılmadığını, 

süreç sorumlularının çoğunlukla aşırı su kullanımının farkında 

olmadığını ve harcanan suyun kayıt altına alınarak geriye dönük kontrol 

edilmediğini göstermektedir (Mariani ve Vastola, 2015).  

Suyun sürdürülebilir kullanımı artık dünya çapında bir toplumsal, 

çevresel, endüstriyel zorunluluk haline gelmiş ve tüm 

kullanıcıların/karar vericilerin ortaklaşa ve duyarlılıkla hareket 

etmelerini gerektirmektedir. 

Bağda su yönetiminde diğer tüm konulardan öncelikli olarak, bitkilerin 

su gereksinimlerini sınırlandırmak için su stresine dayanıklı, su 

kullanım randımanları yüksek anaç/çeşit kullanımına öncelik verilmeli, 

uygun terbiye şekli seçilmeli ve vejatasyon döneminde yeşil 

budama/taç yönetimi uygulamaları her yılın kendi iklim özellikleri ve 

üretim hedefleri doğrultusunda düzenlenmelidir.  

Bağa su girdisi, şaraplık, sofralık, kurutmalık üzüm ve yaprak üretim 

hedefleriyle ilgili ihtiyaçlara dayalı olmalı, farklı fenolojik evrelerdeki 

talepler, asma ve üzümün kendine özgü dengesi her bağda hatta aynı 
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bağın içindeki farklı parsellerde ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Özellikle 

toprak tuzluluğu açısından çevresel riskleri azaltmak ve bağcılığın 

sürdürülebilirliğini sağlamak için kalitesiz yeraltı sularından 

kaçınılmalıdır (OIV, 2016). 

Üretimin tüm aşamalarında suyun verimli ve yeniden kullanımını (aşırı 

veya kötüye kullanılmadan) destekleyen sistemlere öncelik 

verilmelidir. Tüketimin izlenmesi, su tüketimini optimize etmek için bir 

plan veya stratejinin oluşturulmasını kolaylaştırabilir (OIV, 2021). Su 

tüketimini optimize etmek için mikro veya damla sulama gibi daha 

verimli sistemler tercih edilirken uygulamada kök siteminin dağılımı 

gözardı edilmemelidir.  

Doğru zamanda doğru miktarda sulama yapılması için kısa vadeli iklim 

öngörülerinin, toprak su rezevlerinin ve bitki su potansiyelinin takip 

edilmesi önemlidir.  

Bağcılık ve şarapçılıkta enerji kullanımı 

Dünya ekonomilerinin, sınırlı bir kaynak olmaları ve çevreye olan 

zararları nedeniyle fosil yakıt enerjisi kullanımından hızla vazgeçmesi 

gerekmektedir. Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji teknolojisi her 

geçen gün daha verimli hale gelirken, ülkesel tercihler, küresel siyasi 

kısıtlamalar ve birçok ülkede altyapı eksikliği nedeniyle halen yaygın 

kullanıma geçilememiştir. Diğer yandan artan çevresel baskılar ve 

iklim krizinin etkileri, enerji maliyetlerini düşürme ihtiyacı gibi 

zorunluluklar; endüstrileri tarım-gıda sektörü gibi kilit sektörlerdeki 

enerji seçimleri hakkında değişime zorlamaktadır (Soshinskaya ve ark., 
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2014). Avrupa Birliği, yenilenebilir kaynaklardan gelen enerjinin 

payını %20 artırarak, enerji verimliliği sağlamak ve sera gazı 

emisyonlarını 1990 yılına göre %20 azaltma hedefini korumaktadır 

(AB, 2012). Enerji verimliliği ve tasarruf önlemlerinin önemi, enerji 

maliyetlerinin düşürülmesi, enerjide dışa bağımlılığınc azaltılması ve 

sera gazı (GHGs) emisyonunun düşürülmesi ihtiyacında kendini 

göstermektedir (Vela ve ark., 2017). 

Yenilenebilir güneş enerjisi, fotovoltaik (PV) enerji, tarım sektöründe 

sulama sistemleri veya elektrik üretimi gibi çeşitli faaliyetler için 

yaygın olarak kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir 

(Mekhilef ve ark., 2013; Rabaza ve ark., 2015). Bununla birlikte, 

şaraphanelerde yaygın kullanımı yoktur.  

Şarap endüstrisinde, elektrik tüketiminin genellikle hasat ve şarap 

üretim sezonunda (Ağustos-Kasım) artması nedeniyle homojen 

olmaması bir sorun olarak görülebilir. Yılın geri kalanında enerji 

tüketimi çok düşüktür ve çoğunlukla depolama, paketleme ve ofis 

tesisatlarındaki aydınlatma ve iklimlendirme gibi yardımcı 

faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Yıl içindeki bu dengesiz enerji 

tüketimi, şarap fabrikalarının enerji tüketiminin yüksek olduğu aylara 

karşılık gelen gücü kiralamak zorunda kalması nedeniyle maliyetlerini 

yükseltmektedir (Gómez-Lorente ve ark., 2017). 

Şaraphane uygulamalarında yenilenebilir fotovoltaik (PV) enerji 

kullanımının, maliyetleri küçük şarap imalathanelerinde %36'dan fazla 

ve büyük şarap imalathanelerinde %4'ten fazla azalttığı bildirilmektedir 

(Gómez-Lorente ve ark., 2017). Bu konuda ülkeler arası maliyet 
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farkları ve yasal düzenlemeler büyük çeşitlilik gösterse de, uzun vadeli 

düşünüldüğünde sera gazı salınımına katkıda bulunan enerji 

kaynaklarının kullanımının yenilenebilir enerji kullanımı lehine 

azaltılması önerilmektedir. 

Şarap yapımında büyük miktarda tüketilen enerji hem maliyetleri hem 

de sera gazı emisyonlarını artırmaktadır. Örneğin şişeleme 

uygulamalarında; en yüksek enerji tüketimi cam üretiminde ve 

ulaştırma süreçlerinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle, tekrar 

kullanılabilir şişe ve geri dönüştürülmüş cam kullanımı, kartonlar gibi 

alternatif kapların kullanımı enerjide kayda değer bir azalmaya yol 

açmaktadır. Nakliye aşamasında, enerji verimliliği açısından taşıma 

şekli çok önemlidir. Yetiştiricilik sürecinde ise, azotlu gübrelerin 

kullanımı en aza indirilmeli ve mümkünse, üretimle ilgili küresel 

ısınma emisyonları düşük olan gübreler ile değiştirilmelidir (Mariani ve 

Vastola, 2015).  

Yenilenebilir enerjinin artması, şarap üretiminin sürdürülebilirliği ve 

çevresel etkileri üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir (Malvoni ve 

ark., 2017).  

Genel tüketimi optimize etmek için, enerji tüketen ekipman veya 

sürecin operasyonel etkinliğini ve binaların enerji tasarımını hesaba 

katmak gerekir. Bağ ve şaraphane sahalarında enerji üretimi olanakları 

da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Düşük enerjili alternatif sistemlerin kullanılması, iç ve dış lojistik 

araçlarının, makinelerin ve üretim süreçlerinin enerji tüketiminin 
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izlenmesinin yanı sıra, hareketin rasyonelleştirilmesi, binaların 

yalıtılması, daha az enerji tüketen, biyokütle kullanan makineler vb. 

teknolojilerin tercih edilmesi enerji tüketimini azaltmayı 

kolaylaştırabilir. 

3.5.Atık yönetimi 

Şarap üretimi, su, gübreler ve diğer organik ürünler gibi çok sayıda 

değerli kaynağın kullanımını içerir. Ayrıca, üretim alanlarının 

kirlenmesini önlemek için arıtılması gereken atık su ve organik atık 

üretir. Bu atığın içeriği vinifikasyon süreçleriyle doğrudan alakalıdır. 

Bu vinifikasyon süreçleri aynı zamanda atığın sonraki kullanım 

özelliklerini, atığın geri dönüştürülme şartlarını ve atığın fiziksel-

kimyasal özelliklerini de etkiler.  

Şarap yapımı çevre dostu bir süreç olarak kabul edilse de, şarap üretim 

sürecinde üretilen her bir kilogram ürün başına 1.3 ile 1.5 kg arasında 

atık oluşmakta olup, bunun %75'i atık sudur (Ioannou ve ark., 2015). 

Şarap yapımından sonra ortaya çıkan atıklar, üzüm posası, çekirdek, 

küspe ve kabuklar, üzüm sapları ve üzüm yaprakları gibi organik 

atıklar, CO2, uçucu organik bileşikler, vb. sera gazı bileşenleri, 

diyatomlu toprak, bentonit kil ve perlit inorganik atıklar olarak 

sınıflandırılabilir 

Bazı organik atıklar ve ilişkili yan ürünler yeniden kullanım pazarına 

(örneğin alternatif yakıt kaynağı olarak) sahipken, ağır ve hacimli 

ambalaj malzemeleri, kullanılmış kimyasal kaplar, kullanılmayan 
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paletler gibi diğer inorganik bileşenler için dönüşüm uygulamaları 

yapılmalıdır (Mariani ve Vastola, 2015). 

Büyük üretici ülkelerdeki önemli çevre sorunlarından birisi de tarımsal 

sanayiye bağlı faaliyetlerin artışıyla lignoselülozik ürünlerin artmasıdır. 

Sağlıklı bir çevreye katkıda bulunmak amacıyla mekanik, kimyasal 

veya biyolojik işlemlerden geçirilen atıklar yeni ürün ve uygulamalar 

için hammadde olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, şarabın yan ürünleri, 

farmasötik, gıda ve kozmetik bileşenlerin üretimine ayrılabilen 

fonksiyonel bileşenlerin veya biyoaktif fitokimyasalların 

değerlendirilmesi için kullanılabilir (Baiano, 2021). 

3.6.Yetiştiricilik sistemleri 

Pragmatik ve hassas gözlemler 

Daha önce ana hatlarıyla açıklanan yetiştiricilik süreçlerinin her biri 

karar verme ve uygulama bakımından uzmanlık ve tecrübe gerektiren 

konulardır. Sürdürülebilir bağcılıkta bu yetiştirme tekniklerinin her biri, 

başarıyı garantilemek için; hastalık ve zararlıların, genel bitki 

sağlığının, bitki fizyolojisi ve morfolojisinin, iklimin ve son ürünün 

kalitesinin hassas ve pragmatik bir şekilde izlenmesini ve kayıt altına 

alınmasını gerektirir. Toprak mikroorganizmasından, hasat anına karar 

vermede ve vinifikasyon süreçlerinde kullanılan duyusal analizlere 

kadar tüm bu süreçlerin pratik ve dikkatli şekilde takibi verilen emek 

ve özeni artırdığı gibi, üreticilerin vicdani rahatlığının yanında, üzüm 

kalitesinde de belirleyici olmaktadır.  
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Her ne kadar olgun asmalar kış donlarına karşı dayanıklı olsa da -13 

°C’den düşük sıcaklıklara maruz kalınan süre ve asma durumuna bağlı 

olarak kış donları ve ilkbahar geç donları bağcılıkta verim kayıplarına 

neden olabilmektedir. Kış gözlerinin zarar görmesi ve uyanmadan 

sonraki ilk sürgünlerin geç donlardan etkilenmesi kalite ve verimde 

kayıplara neden olabilir. Bazı durumlarda ise bu şekildeki verim kaybı 

şaraplık kaliteyi artırabilir.  

Çiçeklenme dönemindeki soğuk hava, şiddetli rüzgar ve/veya çok 

yüksek sıcaklıklar tane tutumunda sorunlara neden olarak millerandage 

(boncuklanma) ile sonuçlanabilir. İlerleyen fenolojik dönemlerdeki 

sıcak hava dalgaları tane gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bu gibi 

olumsuz etmenlerin takibi, alınabilecek önlemler veya üretim 

hedeflerinin değiştirilmesi sık sık yapılacak basit gözlemler ile 

sağlanabilir.  

Külleme hastalığına neden olan Erysiphe (=Uncinula) necator 

(Schwein) Burr.), bağ mildiyösü etmeni Plasmopara viticola (Berk. Et 

Curt) Berl et de Toni) ve bağda ölükol hastalığı (Phomopsis viticola 

(Sacc.) Sacc.), gelişimlerinin takibi basitçe ve sürekli yapılmalıdır 

(Unwin, 1991). Bu sayede erken dönemde yapılacak müdaheleler ve 

önleyici uygulamalarla salgın oluşmadan önlenebilir olabilmektedir  

(Panagos ve ark., 2018). 

Ticari yetiştiriciliğin dünya genelindeki en büyük zararlısı filoksera 

(Daktulosphaira vitifoliae) zararlısı Vitis vinifera çeşitlerinin 

yapraklarının alt yüzeyinde meydana getirdiği çıkıntılarla kolayca 

tespit edilebilirler, en yaygın ve geçerli önleyici tedbir V. berlandieri, 
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V. rupestris, V. riperia gibi türlerin ve bunların kendi aralarında ya da 

Vitis vinifera ile yaptığı melezlerin anaç olarak kullanılmasıdır.  

Aynı şekilde; Bağ Siyah Salkım Maymuncuğu (Otiorhynchus sulcatus 

Fabricius, 1775; Coleoptera: Curculionidae), Asma Ağustosböceği 

(Klapperichicen (=Chloropsalta) viridissima Walker, F., 1858; 

Hemiptera: Cicadidae), Bağ thripsi (Anaphothrips vitis Priesner, 1954), 

Asma thripsi (Drepanothrips reuteri Uzel, 1895), Bağ kahverengi 

thripsi (Haplothrips globiceps Bagnall, 1934 Thysanoptera: Thripidae, 

Phlaeothripidae), Bağ Yaprakpireleri (Asymmetrasca decedens (Paoli, 

1932), Empoasca decipiens Paoli, 1930; Hemiptera: Cicadellidae), Bağ 

Üvezi (Arboridia (=Erythroneura) adanae (Dlabola, 1957); 

Hemiptera: Cicadellidae) ve Salkım Güvesi (Lobesia botrana Denis ve 

Schiffermüller, 1776; Lepidoptera: Tortricidae) için erken dönemde, 

zararlıların biyolojisi ve popülasyonlarını takip ederek yapılacak 

müdahaleler, genel asma sağlığı ve ürün kalitesini korurken kimyasal 

girdi maliyetlerini azaltır.  

Ana hatlarıyla bahsedilen filiz alma, uç alma, tepe alma, koltuk sürgünü 

yönetimi, salkım seyreltme, tane seyreltme, bilezik alma gibi yeşil 

budama/taç yönetimi uygulamalarının; üretim hedeflerine göre asma 

gücü, gelişimi ve iklim değişkenlerine yönelik öngörüler ile doğru 

biçimde ve doğru zamanda gerçekleştirilmesi kimyasal girdiyi 

azaltarak tane gelişimi, verim ve istenilen olgunluk seviyelerinin 

sağlanmasında etkilidir (Candar ve ark., 2020). 

Hasat zamanının tahmini ve bağ içindeki farklı parsellerin 

önceliklerinin belirlenmesi için sık ve hassas görsel takip önemlidir. 
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Endüstriyel, önolojik, fenolik, aromatik olgunluk tiplerinin takibi ve 

hedeflenen kalitenin sürdürülebilir olarak ve işletme çalışma takvimine 

uydurularak sağlanması ancak bu gözlemlerle gerçekleştirilebilir (Alço 

ve ark., 2018).  

Hasat öncesi verim ve kalite tahmininin de görsel olarak hassas ve 

pratik yöntemlerle yapılması önemlidir (Ravankar ve ark., 2020). Farklı 

üretim tiplerine göre ürün işleme, muhafaza, kurutma, vinifikasyon 

süreçleri sonunda ortaya çıkan nihai ürünün fiyatının belirlenmesi, 

sonraki yıllara yönelik iyileştirmeler ve işletme politikalarının 

belirlenmesine katkıda bulunur.  

Tüm bu sayılan nedenlerle bağın görsel olarak izlenmesi birçok 

avantajla birlikte, emek ve zaman isteyen bir iştir. Bununla birlikte 

gelişen teknoloji; uzaktan algılama teknikleri, nesnelerin interneti, 

yapay zeka uygulamaları, derin öğrenme teknikleri ve robot biliminin 

gelişimiyle, iklim, toprak tipi, toprak nemi, tuzluluk, toprak su rezervi, 

bitki su potansiyeli, bir çok çevre değişkeni, asma büyüme gelişmesi, 

hastalık vb. konuların takibini ve uygulamalarını hassas ve düşük 

maliyetle yapmayı sağlayan imkanlar sunmaktadır (Usha ve Singh, 

2013; Özelkan ve ark., 2020) 

Organik bağcılık ve iyi tarım uygulamaları 

Türkiye’de organik bağcılık faaliyetleri 1980’li yıllarda Avrupa’dan 

gelen talepler doğrultusunda kuru üzüm üretimiyle başlamıştır 

(Özdemir ve ark., 2019). Organik bağcılık yapmak isteyen ve 

ürünlerinde organik ürün logosunu kullanmak isteyen üreticilerin 
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış, yetkili kontrol 

ve sertifikasyon kuruluşları ile çalışarak, tüm üretimlerini “Organik 

Tarımın Esasları ve Uygulanamsına İlişkin Yönetmelik” kapsamında 

sürdürmeleri gerekmektedir.  

İyi Tarım Uygulamaları (İTU); İnsan sağlığına zararlı kimyasal, 

mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermeyen, çevreyi kirletmeden veya 

doğal dengeye zarar vermeden üretilen, üretimi sırasında üretimle ilgili 

insanların veya diğer canlıların refahının olumsuz olarak etkilenmediği, 

üretimin tüketicinin bulunduğu ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal 

mevzuatına uygun olarak yapıldığı ve tüm bu işlemlerin kayıt altına 

alınarak kontrol edildiği ve sertifikalandırıldığı üretim şeklidir. İyi 

Tarım Uygulamaları, topraktan sofraya kadar uzanan bütün üretim ve 

pazarlama aşamalarını kapsar. 

Her iki sertifikasyon uygulamasında da içerikleri farklı olmakla beraber 

sürdürülebilir tarım ve bağcılığı sağlamak için sistematik hale getirilen 

ve kontrol altında tutulan yetiştiricilik uygulamalarını ifade eder. 

Yetiştiriciliğin ve üretim aşamalarının tamamında toprak sağlığına ve 

biyolojik çeşitliliğe değer verir. Dolayısıyla sürdürülebilirlik ilkelerinin 

birçoğunu benimseyen bir üretim sistematikleridir. 

Organik şarapçılığın temel gereksinimi organik yetiştirilen üzümlerin 

kullanılmasıdır. Bununla birlikte vinifikasyon süreçlerinde 

koruyucuların kullanımındaki yüksek içerik sınırları ya da ilave 

kimyasalların hiç kullanılmaması gibi kriterler ülkeden ülkeye 

değişebilir. Avrupa Birliği (AB) ülkerinde organik bağcılık 1991'den 
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beri yasalarla düzenlenmiş, AB organik şarap yönetmeliği ise 2012’de 

onaylanmıştır (Mariani ve Vastola, 2015).  

Ulusal düzenlemelerdeki farklılıklar uluslararası ticaretin önündeki 

tarife dışı engellere ve hem organik hem de biyodinamik ihracattaki 

büyüme potansiyelinin engellenmesine neden olarak gösterilmektedir 

(Battaglene ve Milton, 2010). Bu konuda üreticilerin güncel geri 

bildirimleri benzer sorunların halen devam ettiğini göstermektedir. 

Ülkelerin ikili olarak imzaladıkları karşılıklı tanıma anlaşmalarına ek 

olarak, OIV vb. organizasyonlar içinde bir standartizasyonun faydalı 

olabileceği bildirilmektedir (Mariani ve Vastola, 2015). Benzer 

amaçlarla 1972 yılında Almanya’da kurulan Uluslararası Organik 

Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM) organik tarım hareketinin 

dünya çapındaki çatı örgütüdür ve sağlık, ekoloji, adalet ve etik yönleri 

gözeten standartları belirlemektedir.  

Yakın zamanda yayımlanan bir çalışma organik bağcılık ve düşük 

girdili bağcılık tekniklerinin asmaların çevresel etkisini azaltabileecğini 

göstermiştir (Litskas ve ark., 2020). Fakat yabani otların ayıklanması 

ve hastalık zararlı kontrolü için yüksek işgücü talepleri ve sentetik 

gübrelerden daha az tutarlı tekdüzelik ve stabiliteye sahip olan gübre 

girdileri (özellikle azot bazlı) nedeniyle ekstra yönetim maliyetlerinin 

oluşma ihtimali gözardı edilmemelidir (Tahat ve ark., 2020). 

Biyodinamik bağcılık 

Tarım ve bağcılıkta çevre kirliliği konusunda artan tüketici bilinci ve 

gıda kalitesinin insan sağlığı açısından önemi, organik ve biyodinamik 
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tarım gibi alternatif tarımsal stratejilerin uygulanmasını teşvik 

etmektedir (Ponzio ve ark., 2013).  

Bununla birlikte sürdürülebilir, organik ve biyodinamik kavramları 

sıklıkla ve yanlış olarak aynı anlamda kullanılmaktadır. Fakat bunlar 

gerçekte çok farklı konuları açıklamaktadır.  

Biyodinamik standartlar, diğerleri gibi konvansiyonel olmayan üretim 

ve dönüşüm uygulamaları arasında, tarım ve gıda üretiminin olumsuz 

çevre etkisini en aza indiren yöntem ve materyallerin kullanıldığı 

süreçlerdir.  

Biyodinamik tarım ürünleri dünya çapında ana sertifikasyon kuruluşu 

Uluslararası Demeter Biyodinamik Federasyon (BFDI)’dur. 

Biyodinamik tarım hareketi, 1924'te “biyodinamik” terimini de ortaya 

atan Rudolph Steiner tarafından başlatılmıştır. Biyodinamiğin 

arkasındaki kavram, evrendeki her şeyin birbirine bağlı olduğu ve 

insanın ortada, dünya ve kozmos ritimleri arasında, manevi ve maddi 

dünya arasında var olan boşluğu doldurduğudur. Bu tanım yine Rudolf 

Steiner tarafından kurulan ve insan deneyiminin erişebileceği nesnel, 

entelektüel olarak anlaşılabilir bir manevi dünyanın varlığını öne süren 

bir felsefe olan Antropozofi’nin ekoloji ve tarım bilimleriyle kesişme 

alanını ifade eder.  

Biyodinamik tarım, çoğunlukla doğal kaynaklara dayanan bütünsel bir 

yaklaşım oluşturur (Botelho ve ark., 2016). Biyodinamik bir bağcılık 

işletmesi, üzüm bağları ve şarap imalathaneleri ile üreticilerin 

yaşamları için gerekli tüm malzemeleri üretebilen kapalı bir sistemdir 
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(Castellini ve ark., 2017). Demeter protokolünü takip eden bağcılar; 

toprağı devirmeden işleme, sınırlı toprak işleme, yeşil budama 

yapmama gibi yönetim stratejilerini benimserler. Şaraphanede ticari 

maya kullanımı yerine spontan fermantasyon tercih edilir. Biyodinamik 

tarımın en dikkate değer özelliklerinden biri biyodinamik preparatların 

kullanılmasıdır. Kompost tipi preparatlar civanperçemi (Achillea 

millefolium), papatyagiller (Asteraceae), ısırgan otu (Urtica dioica), 

meşe kabuğu, karahindiba (Taraxacum officinale) ve kediotu 

(Valeriana officinalis) bitkilerinden yapılan kompostların 

fermantasyon sürecinden sonra elde edilirler. Bu preperatların 

topraktaki ayrışma ve humus oluşum süreçlerini yönlendirmeye ve 

düzenlemeye yardımcı olduğu ve bitki besin maddelerini (başlıca azot, 

fosfor, potasyum, kalsiyum) biyolojik olarak kullanılabilir formda 

sağladığı bildirilmektedir (BFDI, 2021). Kompost preparatlarına ek 

olarak, çeşitli biyodinamik preparatlar da sıvı spreyler olarak uygulanır. 

Yine fermantasyon sürecinden geçen boynuz gübresi veya silika 

tozundan oluşurlar, suda ritmik karıştırılarak hazırlanırlar, büyüme 

döngüsüne ve yılın zamanına bağlı olarak toprağa veya bitkilere 

püskürtülürler (Botelho ve ark., 2016; BFDI, 2021). Sprey preparatların 

da az miktarda uygulanarak toprağı iyileştirdiği ve fotosentez miktarını 

artırarak olgunlaşmayı hızlandırdığı iddia edilmektedir (Botelho ve 

ark., 2016; BFDI, 2021). Diğer yandan biyodinamik teoriler belirli bir 

madde etkisi iddiasında bulunmayıp, bunun yerine olası etkiyi 

biyodinamik preparatları, uygulama zamanı ve yöntemlerinin toplam 

etkisiyle ilişkilendirmektedir (Steiner, 1924).  
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Birçok üretici herhangi bir özel sertifikasyon protokolünü izlemeden 

biyodinamik uygulamaları benimsemektedir. Hem çevresel kaygılar 

hem de konunun ilgi çekici olması nedeniyle kaliteli biyodinamik 

bağcılık ürünleri ve biyodinamik şarap tarımsal ürün pazarında, büyük 

ölçekli işletmelerin yanında küçük ölçekli işletmelere de ilginç fırsatlar 

ve cazip pazar payı sunma potansiyeline sahiptir. Teruar kavramı ve 

biyodinamik uygulamaların birleştirilmesi önemli bir kullanılmayan 

potansiyeli harekete geçirebilir.  

Bununla birlikte biyodinamik üretim, alternatif bir metodolojiyi temsil 

etmekle birlikte; tarımsal, ekonomik, kurumsal, ticari ve sosyal kaygılar 

bu yetiştiricilik tarzının yayılımını sınırlandırabilmektedir. Hem 

tüketici bakımından dezenformasyonun önlenmesi hem de organik, 

doğal, biyodinamik şarap gibi kavramların yerli yerine oturması için 

zaman gerektiği görülmektedir (Vastola, 2008; Botelho ve ark., 2016).  

Kavram olarak yalnızca ticari maya kullanmadan ve kimyasal girdileri 

azaltarak uygulanan doğal bağcılık/doğal şarap ifadeleri, biyodinamik 

üretim felsefesinin yanında daha dar bir içeriğe sahip gibi 

görünmektedir.  

Biyodinamik uygulamaların, agronomik etkilerine ilişkin halen yeterli 

bilimsel çalışma yoktur. Üzüm gibi ürünlerin agronomik ve fizyolojik 

davranışları hakkında detaylı ve hassas çalışmaların yapılması bir 

araştırma konusu olarak durmaktadır (Scalabrelli, 2009; Botelho ve 

ark., 2016). Biyodinamik tekniğin nasıl ve neden işe yaradığı (ya da 

yaramadığı) ve astronomik etkilerin bitkiler ve toprak üzerinde nasıl 
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çalıştığı anlaşılarak, konu hakkında net sonuçların ortaya konması 

gereklidir. 

Hassas bağcılık uygulamaları 

Uluslararası pazarların artan rekabet ortamında bağda daha yüksek 

kalite standartlarına ulaşmak büyük önem kazanmaktadır. Akıllı ve 

hassas tarım uygulamarıyla enerji, gübre ve kimyasallar gibi üretim 

girdilerinin azaltılması ve daha verimli kullanılması yoluyla kalite ile 

sürdürülebilirliği en üst düzeye çıkarmak ve girdi maliyetlerini en aza 

indirmek mümkündür. Bu teknolojiler aynı zamanda bağcılığın radikal 

bir şekilde yenilenmesine ve tarım tekniklerinin gözden geçirilmesine 

yol açmaktadır. 

Hassas bağcılık, bağların önolojik potansiyelini en üst düzeye 

çıkarmayı amaçlar. 

Hassas bağcılık uygulamalarında verimlilik, özellikle şarap üretiminde 

yüksek kalite standartlarını sağlamak, hem kaliteyi hem de verimi aynı 

anda artırmak için kritik kararların verilmesi gereken heterojen bağlar 

ve bölgelerde, yüksektir (Bramley, 2010; Matese ve Di Gennaro, 2015). 

Bağ yönetimini desteklemek için yeni teknolojilerin entegrasyonu aynı 

zamanda çevresel etkiyi azaltır. İletişim, veri işleme teknolojileri ve 

coğrafya biliminin hızlı gelişimi, hassas bağcılık için verimli çözümler 

sunmaktadır. Teknolojik gelişmeler, asma büyümesinin çok yönlü 

olarak izlenmesine ve kontrolüne yardımcı araçların geliştirilmesini 

sağlamıştır.  
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Hassas bağcılık uygulamaları, bağın mekansal değişkenliğini yüksek 

çözünürlükle tanımlamak için mevcut en geniş gözlem yelpazesinden 

yararlanmaya ve kalite, üretim ve sürdürülebilirlik açısından yönetim 

verimliliğini artırmaya yönelik öneriler sunmaktadır. 

Sürdürülebilir bağcılık hedefleri için, hassas tarım teknolojilerinin 

kullanımı süratle çeşitlenmekte ve artmaktadır. Asma gücü ve gelişimi, 

vejetasyon indekslerinin takibi, verim bileşenleri, tane kalite kriterleri 

(Gatti ve ark., 2016; Oldoni ve ark., 2020; Yu ve Kurtural, 2020), asma 

su ve besin elementi durumunun takibi (Sepúlveda-Reyes ve ark., 2016; 

Quemada ve ark., 2021), budama odunu ağırlıklarının tespiti (Millan ve 

ark., 2019) konularında hassas bağcılık uygulamaları deneysel ve/veya 

ticari amaçlarla kullanılmaktadır.  

Hassas bağcılık uygulamaları içinde, coğrafi konuma bağlı uzaktan 

izleme teknolojileri, uydular, uçaklar, insansız hava araçları ve uzaktan 

algılama duyargaları gibi vasıtalar kullanılarak yürütülmektedir. Yakın 

algılama teknolojileri ise kablosuz sensörlerle toprak, bitki, verim ve 

kalite izlemesinde kullanılmaktadır. Tüm uygulamalarda spektrometre, 

multispektral, hiperspektral kameralar ve lazer görüntü algılama ve 

uzaklık tayini (Laser Imaging Detection and Ranging-LIDAR) 

cihazlarından faydalanılır.  

Değişken oranlı uygulama (Variable rate application, VRA), girdilerin 

belirli alana ya da bireysel olarak bitkilere otomatik olarak 

uygulanmasına odaklanan bir teknoloji alanıdır.  
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Malzemelerin uygulanma şekli, sensörler, haritalar ve GPS tarafından 

toplanan verilere dayanmaktadır. Gübreler, kimyasallar, tarımsal 

ilaçlar, tohumlar, su gibi girdilerin verimli şekilde kullanılması 

sağlanır. Değişken oranlı uygulamaları robotik teknolojisi ve yapay 

zeka, derin öğrenme gibi yazılım teknolojileriyle birlikte çalışır. Bağ 

ortamını (hava, toprak, bitkiler, hastalıklar ve zararlılar) izlemek için 

bir sistem ve verileri analiz ederek, tek tek bitkilere en iyi nasıl 

muamele edileceğine dair gerçek zamanlı veri sağlayan karar destek 

sistemleri sayesinde (Decision support system-DSS), hava durumu ve 

bağın çeşitli bileşenleri hakkında bilgi toplanır. Böylece üreticiler her 

bir bitkinin koşullarına veya ulaşmak istediği hedeflere göre 

uygulamalar yapma şansına sahip olur.  

3.7.İnsan kaynakları yönetimi 

İnsan kaynakları her ne kadar sürdürülebilirlik kavramının sosyal 

boyutuyla ilişkili olsa da insan ve emek faktörü gelişmekte olan 

ülkelerde vurgulanması gereken konulardır. 

İşletmeler, kendi faaliyetlerinin sosyo-ekonomik etkisini göz önünde 

bulundurmalı ve bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınması destekleme-

lidir.  

İşverenler, çalışanlarına, yüklenicilerine ve taşeronlarına en azından 

yürürlükteki ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak adil 

davranmalıdır. İşçi sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuata ve 

uluslararası standartlara uygun güvenli çalışma koşulları sağlamalıdır. 
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Çalışanlara risk bilinci ve kabul edilebilir sınırlar içinde risk azaltma 

kuralları konusunda eğitim verilmeli ve eğitim programlarına katılarak 

sürekli iyileştirilmelidir.  

Çalışanlar yerel sosyal ve kültürel çevre ile bütünleşmeye teşvik 

edilmeli, işgücünün yerel, kültürel ve geleneksel değerlerine saygı 

gösterilmelidir. İşveren, teknolojik değişimlerin karmaşıklığına ve 

dinamiklerine uyum sağlayabilmeleri ve işverenin uzun vadede nitelikli 

bir işgücüne güvenebilmesi için uygun sürekli eğitim yoluyla 

çalışanların gelişimini teşvik etmelidir. 

SONUÇ 

Sanayi devrimiyle birlikte, insanın doğaya hükmetme yeteneği ve 

çabaları artmış, kaynakların sonsuz biçimde tüketilebileceği ve yalnızca 

insan türüne sunulmuş olduğu algısı günümüzü ve geleceği riske atan 

bir kriz ortamını hazırlamıştır. Sanayileşme, kentleşme, göç 

dalgalarının artarak devam eden etkileri çevre felaketlerine neden 

olmaktadır. Bu süreçlerin sonucu olarak bireylerin ve toplumların 

psikolojisi de olumsuz etkilenmiştir.  

İnsan türünün karşı karşıya kaldığı bu çevresel ve sosyal sorunlar 

karşısında, varolan benmerkezci (egosantrik, egolojik) yaklaşımını 

ekolojik bakış açısıyla değiştirmekten başka yolunun kalmadığı 

ortadadır.  

Bağcılık ve şarapçılık gibi binlerce yıllık bir geleneğin de varlığını 

devam ettirmesinin yolu ekolojik bakış açısını tekrar kazanmak ve 

uygulamaktır. Sürdürülebilir bağcılık ve şarapçılık, çok sayıda üretici 
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tarafından zaten kabul edilen bir terimdir ve profesyonel toplulukta 

daha da geniş çapta kabul görmeye devam edecektir. 
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INTRODUCTION 

Agriculture is vital for maintaining to supply people needs all around 

the world and the earth itself ever since the permanent settlement. 

Agriculture is essential for food production and it is being affected by 

several conditions due to it is contingent upon external factors which 

are mostly the changes in the environment. 

Environmental changes are directly affect the agriculture thus these 

changes have a role in vegetable, fruit and food production in general 

(Tuamisto et al., 2017). Climate change, degradation of soil, carbon 

dioxide fertilization effect, weather, land-usage and removing forests 

are the common known factors that affect agriculture and crop yield 

(Gornall et al., 2010; Raza et al., 2019; Tuamisto et al., 2017). On the 

side, overflow of pollinators, pernicious bugs (pests) and pathogens 

spread are also including in the environmental changes and may have 

indirect effect on agriculture (Tuamisto et al., 2017).  

In Figure 1 shown the factors that affect in agriculture the most and they 

are respectively climate change, soil degredation, CO2 fertilization, 

land-use, deforestation and weather. Climate change is one of the main 

threats to the world that is quite effective on agriculture and causes 

enormous challenges for the sustainability of agriculture (Gornall et al., 

2010; Raza et al., 2019). Climate change influences the productivity of 

the plants and yield of crop. Increment of carbon dioxide levels are 

occurring due to deforestation and abundant use of fossil fuels. Since 

the carbon dioxide levels are generating the greenhouse effect and 
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causes of temperature increment and generates warmer earth agriculture 

is highly influence by climate change in an undesired aspect (Raza et 

al., 2019). 

 

Figure 1. Scheme of factors that affect agriculture. 

Rises in the population and negatively affected agriculture is giving an 

alarm to find ways for supplying food and thus the sustainable 

agriculture (Raza et al., 2019). Studies about the climate change and 

agriculture demonstrates that in some places such as tropical regions 

conditions for growth of plant were closer to the maximum. Raised 

temperatures also speeds up evaporation of water and causes a stress in 

plants. Therefore, temperature raise has a considerable effect on 

agriculture and in the following years agriculture may have orient to the 

north. Besides, differences in temperature lead changes in development 

and growth of crops. Enzymatic reaction and expression of genes can 
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be influences by in the short-term high temperatures whereas 

assimilation of carbon can alter in the long-term high temperatures 

(Gornall et al., 2010). Raza et al. (2019) remarked that climate change 

can affect the agriculture crops via causing abiotic stress and in addition 

to the temperature raise drought factor is also important that alters the 

crop yield, growth etc. Additionally, optimum conditions are conditions 

that plants can grow and develop as the best and the optima is a known 

requirement for the normal plant growth so alteration in conditions lead 

a differentiation in plant growth (Raza et al., 2019). Temperature and 

drought are stress-causing factors hence plants give responses to those 

changes in terms of in biochemical, physical, molecular levels and 

modifications in morphology (Raza et al.; 2019). Hence, environmental 

factor like climate change have direct and indirect effect on that can 

influence and is a threat to the sustainable agriculture due to the crop 

yield.  

Sustainable agriculture ideas were beginning to rise in the 1950s-1960s 

and solutions for sustainable agriculture were tried to find using ever-

developing technology according to three main headings: effective and 

accessible for farmers, developing food productiveness, and not 

affecting environmental goods & services in a harmful way (Figure 2). 

Besides, even though new approaches for sustainable agriculture were 

implemented forthcoming years would require additional solutions in 

terms of reduction of unrenewable input usage that damages the 

environment, combining process of food production into the ecological 

and biological processes etc. (Pretty, 2008).  
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Figure 2. Solutions in sustainable agriculture is shown as a list. 

Moreover, centering upon genotype development for environment 

benefit using approaches of biology and the knowledge of management 

advantages in terms of ecology and agronomy is required for the 

agriculture sustainability (Pretty, 2008). Overall, for supply food and 

other essential needs sustainable agriculture is indispensable and 

considerable issue. 

Aspects of genetic engineering to develop plants via modifications for 

generation of transgenic/genetically modified crops are the key factors 

for the sustainable agriculture improvement since tolerated plants for 

biotic and abiotic stresses can be generated. Oncoming world require 

solutions for problems in today and future. Hence, aspects of plant 

genetics promising for solutions since resistance in biotic and abiotic 

factors gave great results so plant genetics should be considered and 

need to be well-known in order to overcome the threats for sustainable 

agriculture. 

Sustainable animal production is defined as a production model that is 

economically profitable and socially acceptable for producers and 
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consumers without harming the environment and nature (Darnhofer et 

al., 2010). Turkey is a country that has an important history regarding 

sustainable agriculture and livestock activities in terms of both its 

geographical and historical roots. In addition to being the gene center 

for many plants and animals geographically, it has historically had an 

important experience and knowledge in animal husbandry since Central 

Asia. Despite this, it is an importing country in both plant production 

and animal production. In particular, animal husbandry is not carried 

out in a sustainable way in terms of number, diversity and yield. In 

Turkey, it is possible to carry out a wide variety of animal production 

activities in many regions geographically. General limiting factors in 

sustainable animal husbandry; due to the rapid growth of the industry, 

the lack of pasture area and water source, rural tourism activities, forest 

and protected areas (Ünal et al., 2020). In addition, other limiting 

factors; animal production is carried out in non-modern enterprises, in 

conditions that are not suitable for animal health, and most importantly, 

there are significant problems in the marketing of the obtained products. 

For these reasons, production activities are decreasing and there is 

migration from rural to urban due to the high raw material and input 

prices due to imports (Doğan, 2020). As a result of the migration of the 

young population in the rural areas to the cities, the number of sheep 

and goats decreased. 

Many studies are carried out for sustainable plant and animal 

production in the world and in Turkey. Some of these and the most 

recent ones are molecular applications to increase yield and quality by 
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using genetic information of plant and animals. In this section, the role 

and application areas of molecular studies in sustainable agriculture are 

reviewed. 

1. SUSTAINABLE ANIMAL PRODUCTION 

The concept of sustainability in animal production has emerged 

especially in the last thirty years, when the effects of global climate 

change were observed intensely. In animal production, sustainability is 

endangered, especially because cattle breeding needs a lot of water and 

a high amount of nitrogen are released to underground resources. 

However, the increase in the world population day by day increases the 

need for protein-based foods for nutrition. The inadequacy of products 

obtained from farm animals has led to meeting the protein requirement 

of animal origin from extreme products such as insects and worms. As 

in some countries in the world, especially in Turkey, the number of 

sheep and goats (sheep, goat) has decreased in the last 60 years. The 

number of sheep, which was approximately 48 million in the 1980s, 

decreased to 23 million in 2011. Today, the presence of sheep has 

reached approximately 35 million with the incentives of the Ministry of 

Agriculture and Forestry (FAO, 2021). The goat population, which was 

about 25 million in 1961, decreased to 6 million in 2011, and it is around 

11 million today (FAO, 2021). As a result of the migration from the 

village to the city, the average age of the population in the countryside 

has increased and the stock of livestock in sheep and goat farming, 

which is generally based on the extensive production model, has 

decreased. Due to aging in rural areas, foreign national caregivers 
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undertake the care of animals. This increases the production costs in 

small cattle breeding, which is generally done as a family business. 

Another reason is the high cost of roughage and concentrate, which 

occurs during the winter months or during the period when intensive 

feeding is required. 

For a profitable agriculture, it is essential to get high efficiency from 

the unit area or to obtain a product from the unit food given to the 

animal. For this purpose, in line with the developments in molecular 

biology, genetics and biotechnology, it has become necessary to 

determine the genetic structures and quantitative trait loci (QTL) of 

plants or animals. Biotechnology allows not only to increase yield, but 

also to determine the existing genetic structure and to carry out studies 

for the protection of genetic resources. The generation interval should 

be as short as possible in order to achieve genetic progress in the 

direction of the desired yield in farm animals. Various breeding 

methods have been developed in order to shorten this period. In recent 

years, these developments have accelerated the determination of 

genetic diversity and genomic evaluation studies in farm animals with 

new techniques developed by the identification of molecular markers. 

SNP markers are widely used in animal production to determine genetic 

diversity, yield and disease resistance in various QTL analyses. It is 

possible to shorten the generation interval by determining genetic 

diversity and developing genomic selection methods. Among these 

methods, the single nucleotide polymorphism (SNP) method has 
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developed more rapidly than other methods and its use has become 

widespread (Hickford et al., 2009). 

BovineHD BeadChip chips developed by Affymetrix or Illumina 

companies are commonly used in cattle. Similarly, 'OvineSNP50 

BeadChip' is used as a SNP marker in sheep (Miller et al., 2011). SNP 

chips are made of plastic or glass, and there are oligos on it that can 

detect between 777,000 and 54,000 SNPs (Özbeyaz and Kocakaya, 

2011). Genotyping studies are carried out in cattle with SNP chips 

(BovineHD BeadChip) in order not to identify females with high milk 

yield and bulls to be used in artificial insemination. Breeding value can 

be estimated with high accuracy by combining the information obtained 

from the daughters of young bulls with the genomic information 

obtained with the help of SNP chips (Cassell, 2010). In the studies 

conducted, the determination of SNPs occurring in various gene regions 

related to yield traits in animals and their correlations with related traits 

were determined using bioinformatics tools with the help of DNA 

sequence analysis or SNP chips (Özkan and Yakan, 2017). 

2. SUSTAINABLE PLANT PRODUCTION 

There is no doubt that improvements of science are proportional with 

the developing technology and both are quite important for the benefit 

of world in several subjects like plant genetics, agriculture, biocontrol 

etc.  Molecular biology approaches have been using and developing 

since the 50s and it contains quite beneficial techniques and great 

opinions for the future world enhancements. Genetic engineering let 
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scientist to generate alteration in the genetic material that paves the way 

issues like medicine and environmental approaches (Wilson et al., 

1988).  

Growth of population is one of the signs for agricultural improvements 

and it has been reported that till 2050 estimated population is going to 

be raised 6.9 billion to 9 billion. Increased population will be demanded 

more food products and studies demonstrated that until 2030 rise of 

%50 in production of food is required (Ronald, 2011). Thus, the rise of 

%50 cannot be reached using only conventional methods so also genetic 

engineering is required. Climate change, soil degradation, 

deforestation, etc. are the negative influences on agriculture and thus its 

sustainability. In addition to population growth keys to generate 

sustainable agriculture rely on repressing negative influencers that can 

enhance food quality and production.  

Plant-breeding methods are done to obtain desired offspring and to 

improve its quality in general. Conventional methods are the most 

known and natural based option for enhancing crop traits but 

insufficient to generate new plant variants in terms of genome 

perspective (Ahmar et al., 2020). Genetic engineering is great for 

generating new species and to improve the food production and desired 

traits via modifying the genes and generating resistance in plants are 

one of the most desirable approach for disease control (Kuo et al., 

2020). Two subjects are differing genetic engineering approach from 

the conventional method: one or few profitable genes can be introduced 

and any specie genes can be introduced to the plants (Ronald, 2011). 
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Likewise, it has been reported the fastest developing agricultural 

technology is the transgenic technology (Parmar et al., 2017). 

 

Figure 3. Shema of some abiotic and biotic stress causer instances. 

Abiotic stress is caused by environmental factors like temperature, 

drought, salt concentration, chemicals, etc. Whereas, biotic stress is 

caused by other organism like virus, fungus, bacteria, pest, etc. that is 

shown in Figure 3. 

As mentioned such environmental factors like climate have a negative 

impact on plants and it causes stress-responses of plants. Stress-

responses of plants are not preferable due to it decrease the crop yield 

and also the productivity. Those responses are known as abiotic and 

biotic stress and they can reduce the yield in % 30-60 annually (Ronald, 

2011). Another living organism cause a stress in plants is known biotic 

stress whereas if an environmental factor like water, temperature, 
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drought, salt concentrations, chemicals caused stress in plants is known 

as abiotic stress (Anonymous, 2021a).  

Since the abiotic and biotic stresses causes not also stress but reduction 

in crop yield it effect sustainable agriculture in a negative way. 

Improvements for those stresses can be achieved using genetic 

engineering due to it is a great application to enhance genes for 

requirement of less water, adaptation for higher temperatures, etc. 

(Ronald, 2011). Recruiting the new variants of plants in terms of 

adapting to changing environment and generating resistant plants are 

promising solutions of agriculture. Genetic engineering can reduce, 

block (gene expression cannot be performed) or enhance of the gene 

expression. Besides, another species gene that is not found in the plant 

itself can be interpreted and those genes can be expressed in the plant 

(Anonymous, 2021a).  

Tolerance in abiotic and biotic stresses is required and can be done via 

generating transgenic plants. Herbicides, fungi, bacteria and viruses 

cause biotic stress in plant but generating tolerant plants are the key 

factor to agriculture improvement. Generating transgenic plants in 

terms of herbicide-tolerant, virus-tolerant, insect-tolerant, being 

resistance to fungi and bacteria were practiced (Ronald, 2011; 

Anonymous, 2021a).  

Abbas (2018) listed how to produce a genetically modified organism; 

1. Identification desired genes for plant traits and locating them 

2. Designing genes for insert procedure 
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3. Introducing DNA into plants via transformation. It can be 

carried out in two ways; the gene gun method and the Agrobacterium 

method (preferable one) 

4. Transformed plants are put into an antibiotic containing medium 

for selection of successfully transformed plants 

5. Performing tissue culture (controlled environmental conditions) 

for regeneration of all plants 

Modification in plants occurs in two main ways: Genetic engineering 

techniques and other non-genetic engineering techniques (Anonymous, 

2021b). Gene of interest for enhancing the plants to abiotic and biotic 

stresses are introduced to the plant itself via performing recombinant 

DNA technology which is based on recombining different genes of 

distinct species and producing new combinations (Anonymous, 2021b; 

Griffiths et al., 2000). Unlike conventional methods, genetic 

engineering let scientists to operate desired genes only and procuring 

the transgenic plant that contains the needed characteristic of another 

organism (Parmar et al., 2017). Genetic engineering consists of 

microbial vectors, microprojectile bombardment, electroporation, 

microinjection, transposons techniques and the additional ones also 

(Anonymous, 2021b).  

Agrobacterium is a soil microbe and is a well-used genetic engineering 

agent to transfer the DNA of interest in the plant due to it transfers its 

DNA to the host (plants) and those genes are transcribed and translated 

by the host cells like it is the hosts own genetic material. Hence this soil 
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microbe was altered by scientists for the usage to develop plants via 

extracting the disease-causing genes but specific/desired genes can be 

put the microbe’s DNA and those can be introduced to the plant like the 

disease-causing one. For rice, corn, maize, etc. species Agrobacterium 

cannot be used but an efficient physical method to transfer DNA is 

microprojectile bombardment which uses a microscopic pellet to 

introduce the “naked” DNA to the plant cells via shooting. 

Additionally, electroporation uses electric impulse to introduce the 

DNA to the plant cell via taking advantage of trauma of cell membrane 

and the cell can recover itself afterward. Besides, another method but 

not efficient like other ones is the microinjection technique that is based 

on introduce the DNA directly via injection to the plant cells. 

Transposons/ transposable elements are not being used for 

developments of plants but these elements are remaining in both plants 

and animals and researchers are continuing for their usage in agriculture 

(Anonymous, 2021b).   

Apart from those, RNAi (RNA interference) is a mechanism found in 

eukaryotes innately which has a mechanism of specific mRNA 

recognition and their expressions is being repressed by RNAi in two 

ways; degradation via ribonuclease-directed or blocking its translation. 

RNAi approach is being used for the development of plants due to most 

of the plant viruses contain ssRNA so scientists modified plants and 

introduced virus RNA before virus entry thus plants RNAi defense 

mechanism recognizes the RNA of the virus and recruits the 
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degradation machinery before replication of virus itself (Kuo, et al., 

2020) 

Plant genetics modified plants for fungi & bacterium, insects, toleration 

to herbicides, viruses, pests and other factor related to abiotic stress are 

indicated below. 

2.1. Fungi & bacterium resistance plants 

Plants contain R genes which are the major resistance genes for fungi 

and bacteria species. R genes generate a resistance for a special 

pathogen strain and protect the plant from biotic stress. Although R 

genes cause resistance mutation in pathogens can lead to affect plants 

via obviating that resistance in plants. To overcome mutation in 

pathogens studies were oriented usage of distinct R genes (find in 

plants) to breed new variations of plants. Based on this knowledge a 

cisgenic potato (R genes comes from a potato) were generated using 

different combinations of R genes in Wageningen University as a 

purpose of Phytophthora infestans fungi (Anonymous, 2021a). 
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Figure 4. Demonstration of the cisgenes and transgene (Schouten et al., 2006). 

Cisgenic and transgenic differ in the meaning but both are gene 

transferring techniques (Figure 4). Cisgenic is transfers genes in related 

species (crossable) whereas transgenic is transfer gene between non-

crossable species (Schouten et al., 2006). Additional to the engineering 

R genes novel defence mechanism engineering were carried out and 

Castanea dentate (American Chestnut) became resistance to the 

Cryphonectria parasitica that is also known as chestnut blight 

(Anonymous, 2021a). Chestnut blight is a fungus came from the Asia 

and was a great danger to the Castanea dentate due to it destroyed 

almost 3-5 billion trees (Anonymous, 2021a). Hence, recruitment in 

gene level was required for the American chestnut.  

 

Figure 5. Oxalate oxidase catalysis oxalate and dioxygen into carbon dioxide and 

hydrogen peroxide. 
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Wheat species oxalate oxidase enzyme genes were introduced to the 

Castanea dentate due to oxalate is being found in fungi (the more 

oxalate the more pathogenic fungi) and oxalate oxidase generates 

hydrogen peroxide and carbon dioxide via metabolizing oxalate and 

dioxygen (Figure 5) (Opaleye et al., 2006). Besides hydrogen peroxide 

is a known-used toxic matter for microbes and is an antifungal agent 

activity but also used as a protector of plant-incorporate (Anonymous, 

2021a; Hu et al.; 2003). Thus, introducing the oxalate oxidase gene to 

the American chestnut blocked the fungi effect on the tree and 

generated toleration for it. 

 

Figure 6. Mechanism and generation of Bt-crops. 

Selected toxins of Bacillus thuringiensis (such as Cry toxin and Cyt 

toxin) are inserted into corn, maize and eggplant using recombinant 

DNA technology. Mechanism and generation of Bt-crops is shown in 

Figure 6. When plants are eaten by harmful organisms like pest (larvae 
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etc.) mode of action of Bt start and causes cell lyse in pathogens. Then 

paralysation of pest occurs and at the end insect is being killed. 

2.2. Pest-resistance plants 

Pesticide usage effects in agriculture were interpreted for several years 

and the findings demonstrate that overuse of pesticides cause harmful 

impacts on health and environment such as toxic for non-target 

organisms (pollinator & microbiota of soil) and approximately 300.000 

people pass away annually in global due to pesticide poisoning (Bigini 

et al., 2021; Ronald, 2011). To overcome negative impacts of pesticides 

genetic studies about enhancing plants are required. Even though 

laboratory studies are still ongoing maize and cotton are one of the 

practices of insect-resistance plants in agriculture (Anonymous, 2021a; 

Ronald, 2011). 

A gram-positive and spore-forming soil bacterium that has 

entomopathogenic feature, Bacillus thuringiensis (Bt), was discovered 

by Shigetane Ishiwatarias in 1901 and parts of parasporal body 

(crystalline inclusion /crystal) in addition to endospore were reported 

but the crystal function knowledge were not transpired yet (Abbas, 

2018; Bravo et al., 2007). Then, parasporal crystal function was 

discovered as pesticide due to it kills the harmful organisms (Bigini et 

al., 2021).   

Bt is being used by genetically engineered maize and cotton for 

generation of proteins and it is a widespread known bacterium in 

genetics due to it destroys insects, larvae and protects from the damage 
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of rootworms (Anonymous, 2021c; Ronald, 2011). Bt toxins are 

generated by majority of Bt crops tissues which have a fatal activity on 

insects and pests if they try to eat the Bt crop but has few or no 

detrimental effect on beneficial ones (Ronald, 2011). 

Parasporal bodies are the part where makes Bt as a pesticide to harmful 

organisms and it contains toxins which are proteins (Ibrahim et al., 

2010). Cry toxin that is also known as insecticide crystal protein is 

classified as a “simple toxin” that kills specific organisms which are 

referred to Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera, Diptera, and 

Nematoda and those toxins do not harm effect on humans or beneficial 

organisms (Abbas, 2018; Ibrahim et al., 2010; Bravo et al. 2007). 

Besides, Cyt toxins (cytosolic toxin) that are formed via some strains of 

Bt are other pesticide proteins in addition to cry proteins and both type 

of toxins is being produced while sporulation occurs (Abbas, 2018; 

Bravo et al. 2007). To take advantage of pesticide Bt genes Bt-crops are 

produced using plant genetics. In addition to maize and corn Bt-crops 

eggplant (brinjal) was generated using the Cry1Ac gene and 

recombinant DNA technology to introduce pesticide genes to the 

eggplant (Biswas and Raju, 2018). Pests can be killed after they 

ingested the eaten part of the Bt-crop and when Cry-gene is passed to 

the gut (pH around 8-10) it is activated via proteolytic enzymes in its 

alkaline juice. Molecular weight of Cry genes decreases after the 

activation and after genes are passed through the peritrophic membrane 

they attach the specific receptors. At the end, after the lysing of the cell 

the pest is first paralyzed and then destroyed via toxins (Abbas, 2018). 
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Farming Bt crops were started after ensuring its safety and decrement 

of pesticides, agriculture and environmental avails were seen. As 

mentioned for fungi and bacterium, pests are also capable of having 

mutation and even though Bt crops were quite effective on pests like 

more than ten years, minimum four main pest specie gained resistance 

to the Bt crops were found out after dozen years (Ronald, 2011). 

Retardation of mutation in pests for Bt crops and decreasing their 

evolution about the Bt toxins tried to done via carrying out the “refuge 

strategy”, so this strategy is based on retarding the evolution via letting 

the resistant pest in Bt crops and sensitive pests in non-Bt crops are 

going to be fertilized and hybrid offspring will be destroyed by the Bt 

crops if the inherited-resistance gene is recessive (Ronald, 2011). 

Hence, detection of resistance genes before destruction of plants it is 

necessary to be tracked and generation of new type of Bt-crops should 

be continuing (Abbas, 2018). 

2.3. Virus-resistant crops 

Viruses are the other biotic stress and disease causers on plants. In 

genetics two different techniques were used to overcome the virulent 

diseases; RNA silencing strategy and viral-coat protein coding gene 

transferring (Samal and Kailash, 2018).  

Tobacco Mosaic Virus (TMV) in tomatoes are widespread virulent on 

agriculture and to overcome TMV plants are genetically engineered for 

the first time for pathogen-produced transferred gene to test potential 

for cross protection was carried out using coat protein gene transferring 
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to the crops (Figure 7). After TMV the strategy was performed for also 

twenty or more different RNA viruses (Kavanagh and Spillane, 1995).  

 

Figure 7. Tobacco Mosaic Virus disease on tomato plant (Anonymous, 2021d) 

Single-stranded RNA virus of papaya ringspot virus (PRSV) was seen 

in the 50s which caused destruction in crops in Island Oahu (Ronald, 

2011). Farmers could not overcome the PRSV so they changed their 

breeding soils but in the 55s disease became a threat to the farmers so 

genetic studies were carried out to find a way out (Ronald, 2011). In 

addition to papaya Cassava Mosaic Virus (CMS) threat to the Cassava 

crops in the Africa region (Anonymous, 2021a). Cassava mosaic 

geminiviruses that are in the Begomovirus genus is threating the cassava 

plant in the Africa due to it causes CMS disease (McCallum et al., 

2017). Besides, another cassava disease causing virus of cassava brown 

streak disease viruses that are remain in the Ipomovirus and is a ssRNA 

virus was also the another thread to the Cassava plants which were 

causing Cassava Brown Streak Disease (CBSD) (Ronald, 2011; 

McCallum et al., 2017). For PRSV Papayas were genetically 

engineered and developed for the overcoming the virus of papaya 

ringspot and scientists used RNA silencing technology using s PRSV 
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stop codon to block the expression of protein (Ronald, 2011). RNA 

related studies not only used in PRSV but also in CBSD. Generation of 

resistance in Cassava plants for CBSD RNAi strategy that is also known 

as RNA interference technology was carried out and also naturally 

cassava-mosaic-virus resistant Nigerian alternative Cassava was used 

for overcoming CBSD (Anonymous, 2021a).  

In plant genetics there are several approaches that are carrying out in 

laboratory and also in practical agriculture that are promising for 

sustainable agriculture solutions. Especially plant stress and generating 

tolerance and resistance to the abiotic and biotic stresses are one of the 

key solutions for future problems. Biotic stress causers of viruses, 

fungus, bacteria and herbicides are crop yield reducing factors and 

found solutions and performed technologies are showed incredible 

results in history also in present. There is no doubt that genetic engineer 

approaches and developing technologies are going to discover new 

techniques and solution for future agriculture.  

2.4. Plant modifications for abiotic stresses 

As mentioned abiotic stress causing factors are environmental 

conditions such as heat, drought, salinity and herbicides. Environmental 

conditions directly affect the growth of plants, product yield and quality 

since they affect the growth and development stages in plants. Besides, 

changes in molecular level, physiology and biochemistry in plants may 

occur due to abiotic stresses. To overcome those stresses conventional 

methods were carried out but the success did not obtain well and the 
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reason behind this fact may be related to the genes that remain in the 

quantitative trait locus (QTL) (Parmar et al., 2017).  

2.5. Drought & heat tolerance in plants 

One of the efficient targets for abiotic stress is the transcription factors 

(TFs) and these factors have a vital role in the transcription machinery. 

A tomato plant demonstrated drought tolerance when it was modified 

with the nos terminator, cDNA of Arabidopsis C repeat/dehydration-

responsive element binding factor 1 (CBF1) and 35S promoter of 

cauliflower mosaic virus. Also, miRNA in plants have role in drought 

responses and miRNA modification in tomato demonstrated that water 

loss and stomatal opening are decreased in addition to the drought-

resistance improvements. Besides, in an apple trait water and cold 

resistance characteristic were obtained which contains rice cold-

inducible gene: Osmyb 4. In addition to those instances, transgenic 

grapevine showed drought and cold resistance, transgenic 

Chrysanthemum which is normally quite sensitive to the drought 

demonstrated a positive impact via gene modification in transcription 

factors (Parmar et al., 2017).  

Plants produce hydrogen peroxide and reactive oxygen species (ROS) 

which leads negative impact on yield and growth of plants. In heat stress 

conditions it is vital for extracting/removing reactive oxygen species for 

the proper plant development. Hence, heat stress can be obviated via 

modifying plants for over-expressing of enzymes that can remove ROS. 

Moreover, a transgenic apple was modified for over-expressing 
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cAPX gene and demonstrated heat resistance up to 40°C. Moreover, 

other than enzymes, prevention of heat stress can occur using non-

enzymatic methods which is chemical compound production such as 

carotenoids, ascorbic acid, etc. that gives reaction with reactive oxygen 

species (Parmar et al., 2017). 

2.6. Herbicide-resistant plants 

Limitations of sustainable agriculture are not only insects, fungus and 

bacterias but also herbicides used for killing weeds. As plants also 

weeds require sun light and nutrients so there is a competition between 

them in agriculture (Ronald, 2011). Destroying weeds via herbicides is 

a known method and applied for several years but studies announced 

that for past 50 years used herbicides were somewhat-toxic for both 

animals and humans. Alternatively, new kind of herbicides are 

promising due to they do not cause harm or toxicity and an instance for 

new-herbicide is glyphosate (Roundup) which is an amino acid that was 

modified and has a hampering effect on EPSPS (a chloroplast enzyme) 

but does not cause harm for animal nor humans. Since new kind of 

herbicides cause harm to the crops it was essential to generate resistance 

plants for the glyphosate and a glyphosate resistance gene that also 

encodes EPSPS enzyme from Agrobacterium was introduced to the 

plants using genetic engineering techniques so farmers could have used 

Roundup as an herbicide without killing the crops. Moreover, usage of 

glyphosate drops the toxic herbicide even 83%-100% decline of toxic 

herbicides (class II & III) in Argentina’s soybean farms were claimed 

(Ronald, 2011). Besides, glyphosate has a great benefit to the 
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environment, health and agriculture and class I-II-III herbicides such as 

Metolachor (class III) causes harm not only animals and humans but 

also the agriculture, water quality and environment. Presumably, 

overuse of new type herbicides will also cause mutation in weed and 

evolve them to an herbicide-resistant so a system of sustainable 

management and strategy of crop-diversity are calling for (Ronald, 

2011).  

CONCLUSION  

Sustainability of agriculture is vital for the further aspects in the world 

especially the population growth and food requirements. Hence 

supplying food is important for the rapidly growing population. 

Agriculture is affected via several factors in terms of deforestation, soil 

degradation, climate change, etc. Climate change is one of the major 

threats for the agriculture due to world is getting warmer and the 

increasing heat has a negative impact on crop yield since plants cannot 

grow conditions higher than their maxima’s. Plant stress factors 

separate into two ways: abiotic stress that was caused by environmental 

conditions and biotic stresses that are caused by the other organisms. 

To overcome those stresses and developing the food yield and quality 

conventional methods are not quite effective but genetically engineered 

crops are promising for the sustainability. Genetic engineering is the 

major key for agriculture and since it is the fastest developing 

agriculture technology sustainability can be obtained and future 

problems can overcome. Transgenic plants are not yet new aspects since 

corn, rice, maize are genetically engineered and being farmed and 
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several plants modification using plant genetics are being studied in the 

present. Toleration for fungi, bacteria, virus, pests, herbicides are 

generated via using technologies related to genetics and some crisis of 

agriculture diseases are obviated but it should be considered that 

mutations in organisms can occur and even though plants are tolerated 

mutated-organisms can affect them. In addition to biotic tolerations, 

abiotic stress causing factor are also studied for developing plants for 

future upcoming problems like increasing heat, drought, etc. In 

conclusion, growth of populations and issues that affect agriculture 

should be taken into account for developing agriculture and continue its 

sustainability. Some problems are obviated but there are tons of 

problems in agriculture that should be studied and problems are 

increasing since the conditions in the environment are not recovering 

and population is still increasing day by day. Hence, new technologies 

and enhancements to adapt the crops via modifications using genetics 

and prepare them for future conditions are the main steps for sustainable 

agriculture. 

Sustainable animal production is a profitable production model without 

destroying natural resources, with an environmentally friendly 

approach, without forcing the producers economically. The effects of 

single nucleotide polymorphisms occurring in various parts of the 

genome on yield traits in farm animals are examined in studies 

conducted for the sustainable evaluation of animal genetic resources. It 

has been determined that SNPs occurring in gene regions responsible 

for the synthesis of proteins, hormones and enzymes cause variation in 
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characteristics such as milk yield, milk fat and proteins, meat quality 

and mosaicism in meat. It is estimated that the rate of genetic 

progression will increase with the use of male and female animals with 

this polymorphism in breeding. 

The use of marker genotypes associated with quantitative trait loci 

(QTL) in farm animals is predicted to increase the success of breeding 

value estimation. With the help of SNP chip technology, QTL studies 

are accelerated and genomic evaluation of populations is facilitated. 

Thanks to SNP chip technologies, QTL studies are accelerated and 

genomic evaluation of populations is facilitated. In recent years, marker 

assisted selection (MAS) and genomic selection have emerged as a 

result of the combined use of traditional animal breeding methods and 

markers. It is estimated that the problems experienced due to the 

difficulties encountered in keeping the yield records will be partially 

resolved by marker assisted selection. It is estimated that marker-

assisted selection will increase the chance of success in breeding and 

contribute to sustainable animal production, especially in our country, 

due to the lack of yield records for small cattle. 

Author Contributions; Sustainable animal production: R. Işık, 

Sustainable plant production: S. Meral 
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GİRİŞ 

Sürdürülebilir mali yapı için işletmelerin öz kaynak kullanımının yanı 

sıra finansman seçenekleri arasında yabancı kaynak kullanımı veya 

diğer adıyla “borçlanma” bulunmaktadır. Borç kullanımı her işletme 

için farklı tutarlarda ve kısa ve/veya uzun vadeli olabilmektedir. 

İşletmeler için borç kullanımında süreklilik oluşabilmekte ve borç 

zamanla birikimli hale gelebilmektedir. Birikimli hale gelen borçların 

işletmelerin mali yapıları üzerinde risk yaratan etkileri kalıcı hale 

gelebilmektedir. Bununla birlikte; yeni borçlar her zaman yeni varlık 

alımları nedeniyle olmayıp eski borçların yeniden yapılandırılması 

kaynaklı ortaya çıkabilmektedir. Borcun birikimli hale gelmesi ve 

ödenmesi ile ilgili olumsuzluklar yaşanmaması veya gerektiğinde 

döndürülebilmesi hatta yeniden yapılandırılabilmesi borcun 

sürdürülebilirliği olarak ele alınabilir.  Bu anlamda sürdürülebilirlik bir 

taraftan işletmenin sürekliliğine veya varlığını koruyabilmesine katkı 

sağlarken diğer yandan ise piyasa için işlevselliklerinin ve katkılarının 

sürdürülmesine imkân vermektedir.  

İşletmelerin; ürettikleri mal veya hizmetlerin devamlılığına ve istihdam 

olanaklarında sürekliliğe sahip olabilmeleri, tedarikçi konumunda 

oldukları diğer işletmelerin de varlıkları bakımından bir nedensellik 

yaratmaktadır. Ürün bazında bu türden nedenselliklerin açık 

örneklerinden biri tarım ürünleri olup, tarım işletmelerinin 

varlıklarındaki devamlılık aslında içinde bulundukları ekonomik 

ortamın sürekliliğine en önemli katkılardan birini oluşturmaktadır. 

Tarım ürünlerinin birçoğunun temel ürünler gruplarında yer almaları 
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nedeniyle ekonomik süreklilik ve yeterlilik bakımından tarım 

işletmelerinin oluşturduğu sektörün stratejik özellikleri izlenmeye 

değer nitelikler taşımaktadır. Borçlanma; işletmeler için mali borç ve 

ticari borç olmak üzere temelde iki ayrımda gerçekleşmektedir. 

Borçlanılan tutar kadar önemli olan bir başka nokta ise borçlanmanın 

vadesidir. Ticari borçlar genellikle kısa vadeli azami bir yıl, mali 

borçlar ise genellikle uzun vadeli olup kısa vadede ödenecek anapara 

ve faiz ödemeleri şeklinde kısa vadeli borç birikimi yaratan etkilere 

sahiptir.   

Bu çalışma kendilerine özgü özellikleri bulunan tarım işletmelerinin 

uzun dönemli borç durumlarının ilgili değişkenlerle incelenmesi 

amacıyla Türkiye’deki reel sektör işletmeleri arasında tarım sektörünü 

oluşturan işletmeleri ele almaktadır. Borcun kısa vadeli ve uzun vadeli 

ayrımında mali ve ticari bileşenleri ile öz kaynakların karşısındaki 

durumu dikkate alınarak farklı varlık türlerinin finansmanında 

finansman seçeneği olarak yarattıkları etkiler ortaya çıkartılmaya 

çalışılmaktadır.  

İşletmelerin ticari borç ve çoğunlukla banka kredisi şeklinde 

kullandıkları mali borçları aslında birbirlerini ikame eden finansman 

kaynaklarıdır (Demirguc-Kunt ve Maksimovic, 2001; Burkart ve 

Ellingsen, 2004; Chong ve Yi, 2011; Psillaki ve Eleftheriou, 2015). 

Borç konusunda geri ödeme imkânı bakımından likidite değişkenleri 

önem kazanmaktadır (Apak ve ark., 2016). Pasif yönlü finansman 

kararları aktif üzerinde sonuçlar doğurabilmektedir. Örneğin; ticari 

borçlanma ile ilgili kararların yeni ticari alacak oluşumunda etkili 
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oldukları bilinmektedir (Michalski, 2007). Özellikle küçük ölçekli 

işletmelerde ticari borç kullanımı daha yaygındır (Gupta ve ark., 2014). 

Ticari borç ve banka kredisinin uzun dönemli birbirlerini dengelemeye 

çalışan eğilimleri bulunmaktadır (Acikgoz ve Apak, 2017a; Acikgoz ve 

Apak, 2017b). İşletmeler için borçlanabilmek ölçek küçüldükçe 

zorlaşabilmektedir, sadece ticari borç alabilmek işletmenin gelecekteki 

mali sonuçları üzerinde yeterli olumlu etkiyi yaratmayabilmektedir 

(Chakravarty ve Yilmazer, 2009; Li ve ark., 2016). Ayrıca ticari kredi 

kullanımında ve teminat bulmakta ilave güçlüklerle 

karşılaşılabilmektedir (Fabbri ve Menichini, 2010). Bununla birlikte; 

kredi alabilme veya ihtiyaç duyulduğunda ilave finansal kaynaklara 

erişim imkânı bulabilmek işletmelerin kredi değerliliğine bağlı 

olmakta, kredi değerliliği arttıkça nakit ile çalışma gereksinim 

düzeyleri daha düşük gerçekleşebilmektedir (Opler ve ark., 1999). 

Ancak, zaman içinde işletmelerin sıkça karşılaşabilecekleri nakit 

sıkışıklığı gibi finansal sorunlar için belirli düzeyde nakit ile çalışmaları 

kısa vadede borç ödeme gücü bakımından da oldukça yararlı 

görülmektedir (Coyle, 2000; Min ve Lee, 2008). Bu anlamda hem borç 

türleri hem de likidite değişkenleri borçluluğun sürdürülebilirliğinde 

önemli kavramlar olmaktadırlar.  

Borçluluk finansal olarak işletmeler için olumlu likidite değişkenleri ile 

elde edilebilecek bir imkân olup, aşırı borçluluk ise likidite düzeyini 

bozarak işletmeler için finansal anlamda büyük güçlükleri beraberinde 

getirebilmektedir (Wilcox, 1971; Johnson, 1979; Ak ve ark., 2013). Her 

ülke örneğinde, her sektör ve ölçekteki işletmelerin borçluluklarını 
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sürdürebilmeleri finansmanda devamlılık için borçların vadesi 

geldiğinde ödenebilmesi gerekmekte bunun için ise sağlıklı likidite 

değişkenlerine ve nakit akışına ihtiyaç duyulmaktadır (Al-Attar ve 

Hussain, 2004; Drever ve Hutchinson, 2007; Keefe ve Yaghoubi, 

2016). İşletmelerin borçlarını ödeyebilmeleri yeni borçları 

alabilmelerine imkân sağlarken asıl kesintisiz kaynak kullanımı likidite 

değişkenlerinin olumlu düzeylerde kalmasına veya gerekiyorsa 

iyileştirilmesine bağlı olmaktadır. Ticari alacak ve stoklar gibi nakit 

dışındaki dönen varlıkların seviyelerin yükselmesi büyümenin yanı sıra 

ortaya çıktığında işletmeler için daha fazla risk yaratabilmekte ve kredi 

değerliliği üzerinde olumsuzluklar yaratarak borçlanma potansiyeline 

zarar verebilmektedir (Steyn ve ark., 2002; Dasgupta ve ark., 2017). 

Reel sektör alanında her sektör için borçlanmanın zaman içindeki seyri 

işletmelerin varlıkları üzerinde etkili olmaktadır ve bu durum tarım 

sektörü için de geçerlidir (Stekla ve Grycova, 2016). Genel olarak, 

işletmelerin borçlanmadan kaynaklanan kaldıraçtan yararlanırken çoğu 

kez üstlendikleri riskleri azaltmak amacıyla finansmanda; işletmelerin 

başka seçeneklere doğru tercih değiştirmeleri veya ticari borç veren 

tedarikçilerin ve kredi sağlayıcıların zaman içinde farklılaşabilecek 

yaklaşımları kadar öz kaynakların seviyesinin de önem kazanabileceği 

ifade edilebilir (Collins, 1985; Frank ve Goyal 2003; Featherstone ve 

ark., 2007).  

Tarım sektöründeki borçluluk ve likidite değişkenleri birlikte de ele 

alınabilirler. Genel olarak borçluluk değişkenleri olarak toplam borcun 

aktiflere oran, kısa vadeli banka kredilerinin kısa vadeli yabancı 
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kaynaklara oranı ve uzun vadeli banka kredilerinin aktiflere oranı 

arasında anlamlı etkileşim bulunmaktadır. Türkiye’de tarım 

sektöründeki işletmeler üzerine 1996-2016 yılları arasında uzun 

dönemde üç borçluluk değişkeni ayrı ayrı ele alındıklarında cari oran 

ve asit-test oranının borçluluk seviyesinin belirlenmesindeki etkilerinin 

her üç borçluluk değişkeni üzerinde de istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, nakit seviyesinin ise etkisinin 

daha sınırlı olduğu ve özellikle stokların gecikmeli etkileri nedeniyle 

asit-test oranının borçluluk üzerinde tarım sektörü için önemli bir etkisi 

olduğu ifade edilmektedir (Demirkol ve Açıkgöz, 2020). 

Likiditenin başka bir ölçüsü olarak dönen varlıklar ve kısa vadeli 

yabancı kaynakların veya kısa vadeli yükümlülüklerin farkı olarak net 

işletme sermayesinin içeriğinin de tarım sektöründe önemli olduğu, 

nakdin yanı sıra özellikle ticari alacak ve stoklarla ile ilgili etkilerin 

dikkatle değerlendirilmesi gerektiği de bilinmektedir (Acikgoz ve ark., 

2018a; Acikgoz ve ark., 2018b). Bununla birlikte; Türkiye’de tarım 

sektörünün 1996-2016 uzun dönem verilerine göre likidite ve banka 

kredisi kullanımı öz kaynaklar düzeyi ile ilgili olduğu ampirik olarak 

ortaya konulmaktadır (Acikgoz ve ark., 2019a). Öz kaynakların 

Türkiye’deki tarım sektöründe duran varlık finansmanı üzerinden 

likiditeyi etkiledikleri ekonometrik olarak ifade edilmektedir (Acikgoz 

ve ark., 2019b). Türkiye’deki tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü 

tarım sektörü olarak ele alınmaktadır. Türkiye’de balıkçılık alt sektörü 

tarım sektörü ile uzun vadeli banka kredisi kullanımı konusunda 

benzerlikler göstermektedir (Demirkol ve Açıkgöz 2019), diğer taraftan 
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ormancılık alt sektöründe ise; özellikle stoklar ve likiditenin önemli 

düzeyde etkileşim içinde oldukları (Acikgoz ve ark., 2018c) ve ticari 

alacaklar ve banka kredisi kullanımının önemli ilişkisi bulunduğu 

ortaya konulmaktadır (Acikgoz ve Demirkol, 2019). 

Bu çalışmada tarım sektörü için borç ve likidite değişkenleri üzerinden 

2009-2019 dönemi arasında değerlendirmeler yapılması 

amaçlanmaktadır. Böylece, Türkiye’deki tarım sektörü işletmeleri 

örneğinde borçluluk ve sürdürülmesi konusu ele alınmaktadır. 

Borçların uzun vadede yapısal olarak katı ve değişken olan kısımları ele 

alınarak değişkenliğin borçları ödemekte kullanılacak varlıkların 

değişik türleri özelinde sonuçları hakkında bir değerlendirme olan 

çalışmanın uzun vadeli görünümü dikkate alınması nedeniyle hem ele 

alınan sektör hem de ulusal ekonomik istikrar koşullarının 

anlaşılmasında katkı sağlaması beklenmektedir.  

MATERYAL ve METOT 

Değerlendirmeler için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 

Reel Sektör İstatistikleri içinde bu çalışmada Tarım Sektörü olarak 

alınan “Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık” sektörü işletmelerinin 2009-

2019 yılları arasındaki her yıl için toplulaştırılmış bilanço 

istatistiklerinden yararlanılmıştır. Bu istatistiklerden seçilmiş hesap 

kalemleri için veri setleri oluşturularak 2009-2019 yılları arasında 

toplulaştırılmış sektör bilançoları üzerinden hesaplanan oranlarla her 

yılda ortalama 8150 işletme için değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Sonuçta bu çalışmada; TCMB reel sektör istatistikleri yeni veri 
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setindeki tarım sektörü işletmeleri olarak ele alınan çalışma seti tarım, 

ormancılık ve balıkçılık ayrımı toplulaştırılmış bilanço ham verileri 

(Anonim, 2021) üzerindeki hesaplamalardan oluşmakta ve değişkenler 

olarak temel mali oranlar (Beaver, 1966; Altman 1968; Akgüç, 2005) 

ve türevleri kullanılmaktadır. Her biri paydada bulunan değişkenin 

yüzdesi olarak çalışmada ele alınan oranlar aşağıda verilmektedirler:  

KVYK/A: Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Aktiflere Oranı 

UVYK/A: Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Aktiflere Oranı 

YK/A: Yabancı Kaynakların Aktiflere Oranı 

KVYK MB/A: Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar içindeki Mali Borcun 

Aktiflere Oranı 

KVYK BK/A: Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar içindeki mali borç 

kapsamındaki Banka Kredisinin Aktiflere Oranı 

KVYK TB/A: Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar içindeki Ticari Borcun 

Aktiflere Oranı 

KVYK MB/KVYK: Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar içindeki Mali 

Borcun Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklara Oranı 

KVYK BK/KVYK: Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar içindeki mali borç 

kapsamındaki Banka Kredisinin Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklara 

Oranı 

KVYK TB/KVYK: Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar içindeki Ticari 

Borcun Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklara Oranı 

UVYK MB/A: Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar içindeki Mali Borcun 

Aktiflere Oranı 
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UVYK BK/A: Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar içindeki mali borç 

kapsamındaki Banka Kredisinin Aktiflere Oranı 

UVYK MB/UVYK: Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar içindeki Mali 

Borcun Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklara Oranı 

UVYK BK/UVYK: Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar içindeki mali borç 

kapsamındaki Banka Kredisinin Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklara 

Oranı 

Ö/A: Öz kaynakların Aktiflere Oranı 

A Trend: Aktiflerin ilk yıl baz yıl olmak üzere dönem boyunca eğilimi 

CO: Cari Oran (Dönen Varlıkların Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklara 

Oranı) 

ATO: Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar ve Stoklar Farkının Kısa Vadeli 

Yabancı Kaynaklara Oranı) 

TA/KVYK: Dönen varlıklar içindeki Ticari Alacakların Kısa Vadeli 

Yabancı Kaynaklara Oranı 

TA/A: Dönen varlıklar içindeki Ticari Alacakların Aktiflere Oranı 

S/KVYK: Dönen varlıklar içindeki Stokların Kısa Vadeli Yabancı 

Kaynaklara Oranı 

S/A: Dönen varlıklar içindeki Stokların Aktiflere Oranı 

HD/KVYK: Hazır Değerlerin Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklara Oranı 

HD/A: Hazır Değerlerin Aktiflere Oranı 

ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA 

Türkiye’de tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 2009-2019 

dönemi için bu çalışmada yer verilen borçluluk değişkenlerinin bazı 
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temel istatistikleri Tablo 1’de, ele alınan likidite değişkenlerinin bazı 

temel istatistikleri ise Tablo 2’de verilmektedir.  
 
Tablo 1. Kullanılan borçluluk değişkenlerinin temel istatistikleri 

Değişken Minimum Yıl Maksimum Yıl Ortalama 

KVYK/A 39,365844 2010 50,912076 2019 45,867813 

UVYK/A 12,075789 2009 16,610003 2017 15,343087 

YK/A 51,548929 2009 66,183205 2019 61,210900 

KVYK MB/A 9,855814 2011 15,616917 2015 12,803788 

KVYK BK/A 9,432074 2011 15,046142 2015 12,262894 

KVYK TB/A 15,618361 2009 21,293965 2019 17,891178 

KVYK MB/KVYK 23,676380 2011 32,081556 2015 27,841711 

KVYK BK/KVYK 22,658440 2011 30,909024 2015 26,669635 

KVYK TB/KVYK 36,248678 2014 43,440238 2011 39,064158 

UVYK MB/A 7,956456 2009 12,752004 2011 10,590953 

UVYK BK/A 7,104203 2009 12,083018 2011 10,000341 

UVYK MB/UVYK 59,792829 2019 78,780540 2011 69,059621 

UVYK BK/UVYK 57,468680 2019 74,647613 2011 65,132629 

Ö/A 33,816795 2019 48,451071 2009 38,789100 

Kaynak: TCMB Reel Sektör İstatistikleri (Tarım Sektörü: Tarım, Ormancılık ve 
Balıkçılık Toplulaştırılmış Bilanço İstatistikleri) ve Yazarların Hesaplamaları 
 

Tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin genel borçluluk 

göstergeleri olarak kısa vadeli yabancı kaynakların toplam aktife oranı, 

uzun vadeli yabancı kaynakların toplam aktife oranı ve toplam yabancı 
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kaynakların toplam aktife oranı ele alınmıştır. 2009 – 2019 yılları 

arasında tarım sektöründeki işletmelerin genel borçluluklarının eğilimi 

daha çok kısa vadeli yükümlülüklerinden kaynaklandığı ve borçlanma 

artışının asıl ivmesini kısa vadeli yabancı kaynakların oluşturduğu 

anlaşılmaktadır. Toplam aktifler içinde görülen yüksek düzeydeki kısa 

vadeli finansman tercihinin uzun dönemdir devam ettiği ve finansmanın 

sürdürülebilirliğinin vade kısaldıkça daha fazla risk oluşturacağı ifade 

edilebilir (Şekil 1). 
 

Tablo 2. Kullanılan likidite değişkenlerinin temel istatistikleri 

Değişken Minimum Yıl Maksimum Yıl Ortalama 

CO 109,58672 2016 136,40117 2010 120,92930 

ATO 55,62565 2019 67,04872 2010 59,81914 

TA/KVYK 28,10513 2013 30,47742 2019 29,81587 

TA/A 11,07120 2010 15,51669 2019 13,68560 

S/KVYK 52,21760 2016 72,42059 2009 61,11016 

S/A 25,52051 2016 31,99922 2018 27,85096 

HD/KVYK 11,97597 2016 19,66534 2010 14,07207 

HD/A 5,78182 2009 7,74143 2010 6,38859 

Kaynak: TCMB Reel Sektör İstatistikleri (Tarım Sektörü: Tarım, Ormancılık ve 
Balıkçılık Toplulaştırılmış Bilanço İstatistikleri) ve Yazarların Hesaplamaları 
 

Değerlendirme dönemi olan 2009 – 2019 yılları arasında tarım 

sektörünün uzun vadeli yabancı kaynakları ise 2010 – 2012 yılları 

arasında toplam yabancı kaynakları arttıran bir etki yaratmakla birlikte 

sonraki dönemde genel olarak durağan bir seyir izlemektedir (Şekil 1). 
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Kaynak: TCMB Reel Sektör İstatistikleri (Tarım Sektörü: Tarım, Ormancılık ve 
Balıkçılık Toplulaştırılmış Bilanço İstatistikleri) ve Yazarların Hesaplamaları 

 
Şekil 1. Türkiye’de tarım sektörü işletmelerinde borçluluk göstergeleri, aktiflerin 

yüzdesi olarak (2009-2019) 
 

Türkiye’de tarım sektörü işletmelerinin kısa vadeli yabancı 

kaynaklarından kaynaklanan borçluluk eğilimindeki artışın nedenlerini 

ortaya çıkartmak için kısa vadeli yabancı kaynaklar içinde mali 

borçların, kısa vadeli mali borçlar içinde banka kredilerinin ve ticari 

borçların aktifler içindeki dağılım payları değerlendirilmiştir.  

Tarım sektöründeki işletmelerin değerlendirme dönemi boyunca kısa 

vadeli yabancı kaynakları içinde toplam aktiflerine oranla artması ve 

önemli hesap kalemleri incelendiğinde artma eğiliminin nedenleri 

görülmektedir. Buna göre, belirli dönemlerde kısa vadeli yabancı 
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kaynaklar içindeki çoğunluğu banka kredisi şeklindeki mali borçların 

oluşturduğu ticari borçlarında özellikle son dönemde etkili oldukları 

anlaşılmaktadır (Şekil 2).  

 

 
Kaynak: TCMB Reel Sektör İstatistikleri (Tarım Sektörü: Tarım, Ormancılık ve 
Balıkçılık Toplulaştırılmış Bilanço İstatistikleri) ve Yazarların Hesaplamaları 
 

Şekil 2. Türkiye’de tarım sektörü işletmelerinde kısa vadeli yabancı kaynakların 
aktif içindeki seçilmiş payları, aktiflerin  

yüzdesi olarak (2009-2019) 

 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar içindeki çoğunluğu banka kredisinden 

oluşan mali borcun aktif içindeki payı 2011-2015 yılları arasında 

artarken, 2011 yılındaki kısmı artış dışında 2017 yılına kadar durağan 

seyreden kısa vadeli yabancı kaynaklar içindeki ticari borç 2017 

itibariyle artış eğilimi göstermiştir (Şekil 2). 
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Kaynak: TCMB Reel Sektör İstatistikleri (Tarım Sektörü: Tarım, Ormancılık ve 
Balıkçılık Toplulaştırılmış Bilanço İstatistikleri) ve Yazarların Hesaplamaları 
 

Şekil 3. Türkiye’de tarım sektörü işletmelerinde kısa vadeli yabancı kaynakların 
içinde seçilmiş hesap kalemleri, kısa vadeli  

yabancı kaynakların yüzdesi olarak  (2009-2019) 

 

Çalışmada hem kısa vadeli yabancı kaynakların kendi içindeki mali 

borç, banka kredisi ve ticari borç dağılımı hem de uzun vadeli yabancı 

kaynakların kendi içindeki mali borç ve banka kredisi dağılımı ise 

ayrıca dikkate alınarak değerlendirilmiştir.  
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Kaynak: TCMB Reel Sektör İstatistikleri (Tarım Sektörü: Tarım, Ormancılık ve 
Balıkçılık Toplulaştırılmış Bilanço İstatistikleri) ve Yazarların Hesaplamaları 
 

Şekil 4. Türkiye’de tarım sektörü işletmelerinde uzun vadeli yabancı kaynakların 
aktif içinde mali borç ve banka kredisi,  
aktiflerin yüzdesi olarak  (2009-2019) 

 

Değerlendirme odağı kısa vadeli yabacı kaynaklar içine çevrildiğinde 

kısa vadeli yabancı kaynakların içinde ticari borcun payı durağan ancak 

yüksek seyrederken mali borç ki çoğunluğu banka kredilerinden 

oluşmaktadır, dalgalı seyir izlemektedir. 2011 yılında yükseliş gösteren 

kısa vadeli yabancı kaynaklar içindeki ticari borç daha sonra azalarak 

durağan bir seyir izlemiş ve 2017 sonrasında tekrar artış göstererek 

2011 yılı seviyelerine yaklaşmıştır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

içinde nispi olarak tarım işletmelerinin mali borçları büyük ölçüde 

banka kredisi olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, tarım sektörü 
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işletmelerinin 2011 yılında azalış gösteren kısa vadeli mali 

yükümlülükleri 2011-2015 yılları aralığında kısa vadeli yabancı 

kaynaklardaki payı bakımından artış göstermiş olup bu hesap kalemleri 

2015 sonrasında ise azalış eğilimi sergilemişlerdir (Şekil 3).  

 

 
Kaynak: TCMB Reel Sektör İstatistikleri (Tarım Sektörü: Tarım, Ormancılık ve 
Balıkçılık Toplulaştırılmış Bilanço İstatistikleri) ve Yazarların Hesaplamaları 
 

Şekil 5. Türkiye’de tarım sektörü işletmelerinde uzun vadeli yabancı kaynakların 
içinde seçilmiş hesap kalemleri, uzun vadeli  

yabancı kaynakların yüzdesi olarak (2009-2019) 

 

Tarım sektörü işletmelerinin aktifleri veya varlıklarının finansmanında 

kısa vadeli finansman seçeneklerine göre Şekil 1’de de görüldüğü gibi 

aslında durağan seyreden uzun vadeli yabancı kaynaklarının birbirine 

paralel seyreden ve çoğunluğunu banka kredilerinin oluşturduğu mali 
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borçları 2011 yılına kadar artış daha sonrasında ise azalış göstermiştir 

(Şekil 4).  
 

 
Kaynak: TCMB Reel Sektör İstatistikleri (Tarım Sektörü: Tarım, Ormancılık ve 
Balıkçılık Toplulaştırılmış Bilanço İstatistikleri) ve Yazarların Hesaplamaları 
 

Şekil 6. Türkiye’de tarım sektörü işletmelerinde öz kaynakların pasif içindeki payı, 
aktiflerin yüzdesi olarak (2009-2019) 

 

Uzun vadeli yabancı kaynakların içindeki nispi dağılım bakımından 

paralel seyrederek mali borcun çoğunluğunu oluşturan banka 

kredilerinin 2011 yılına kadar artış, sonrasında ise genel olarak azalış 

seyri göstermiş olduğu görülmektedir (Şekil 5). 
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Kaynak: TCMB Reel Sektör İstatistikleri (Tarım Sektörü: Tarım, Ormancılık ve 
Balıkçılık Toplulaştırılmış Bilanço İstatistikleri) ve Yazarların Hesaplamaları 
 

Şekil 7. Türkiye’de tarım sektörü işletmelerinde aktiflerin büyüme eğilimi (trendi), 
2009 yılı 100 olarak kabul edildiğinde trend yüzdeleri ve öz kaynakların pasif 

içindeki payı, aktiflerin yüzdesi olarak (2009-2019) 

 

Tarım sektörü işletmelerinin, incelen dönemde daha çok yabancı 

kaynak kullanarak aktiflerini finanse ettiği, öz kaynaklarının payının 

giderek azalmasından anlaşılmaktadır. 2010 yılında pasifte yaklaşık 

olarak yarı yarıya öz kaynak desteği bulunmaktayken, finansmanın 

2010 sonrasında giderek yabancı kaynak ağırlıklı hale geldiği 

görülmektedir. Tarım sektöründe işletmeler 2009 yılına göre büyüme 

eğilimleri trend olarak aktifler üzerinden öz kaynakların azalış eğilimi 

ile birlikte değerlendirildiğinde büyümenin finansmanının daha çok 
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yabancı kaynaklar ile yapıldığı ve Şekil 1’de de görüldüğü gibi kısa 

vadeli finansmana ağırlık verildiği anlaşılmaktadır (Şekil 6 ve 7). 

 

 
Kaynak: TCMB Reel Sektör İstatistikleri (Tarım Sektörü: Tarım, Ormancılık ve 
Balıkçılık Toplulaştırılmış Bilanço İstatistikleri) ve Yazarların Hesaplamaları 
 

Şekil 8. Türkiye’de tarım sektörü işletmelerinde temel likidite değişkenleri: cari 
oran ve asit test oranı, kısa vadeli yabancı kaynakların  

yüzdesi olarak (2009-2019) 

 

Tarım işletmelerinin temel likidite değişkenleri incelendiğinde hem cari 

oranın hem de asit test oranının olması gereken seviyelerin çok altında 

bulundukları ve cari oranın azalma eğilimine karşılık asit test oranının 

görece durağan seyrettiği görülmektedir (Şekil 8).  

 

0

25

50

75

100

125

150

175

200

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

CO ATO



     Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar  | 419 

 

 
 

 
Kaynak: TCMB Reel Sektör İstatistikleri (Tarım Sektörü: Tarım, Ormancılık ve 
Balıkçılık Toplulaştırılmış Bilanço İstatistikleri) ve Yazarların Hesaplamaları 
 

Şekil 9. Türkiye’de tarım sektörü işletmelerinde kısa vadede ticari alacaklar, kısa 
vadeli yabancı kaynakların ve aktiflerin yüzdesi olarak (2009-2019) 

 

Sırasıyla Şekil 9 ticari alacakların, Şekil 10 stokların ve Şekil 11 ise 

hazır değerlerin kısa vadeli yabancı kaynakları karşılama düzeyi ve 

aktif içindeki paylarını göstermektedir. 

Stokların ve hazır değerlerin kısa vadeli yabancı kaynakları karşılama 

düzeyleri düşmekte, ticari alacaklar için ise bu ölçüt durağan 

kalmaktadır (Şekil 9, 10 ve 11). 
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Kaynak: TCMB Reel Sektör İstatistikleri (Tarım Sektörü: Tarım, Ormancılık ve 
Balıkçılık Toplulaştırılmış Bilanço İstatistikleri) ve Yazarların Hesaplamaları 
 

Şekil 10. Türkiye’de tarım sektörü işletmelerinde kısa vadede stoklar, kısa vadeli 
yabancı kaynakların ve aktiflerin yüzdesi olarak (2009-2019) 

 

Ancak, aktifler içindeki payları bakımından stokların ve hazır 

değerlerin payları genel olarak durağan seyrederken ticari alacakların 

aktif içindeki payı 2010 yılı sonrasında artmaktadır (Şekil 9, 10 ve 11).  

Ticari alacakların aktif içindeki payının artışı tarım sektöründe faaliyet 

gösteren işletmelerin alacaklarını kısa vadeli finansman kaynakları ile 

finanse ettiklerini anlamına gelmektedir (Şekil 9). 
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Kaynak: TCMB Reel Sektör İstatistikleri (Tarım Sektörü: Tarım, Ormancılık ve 
Balıkçılık Toplulaştırılmış Bilanço İstatistikleri) ve Yazarların Hesaplamaları 
 

Şekil 11. Türkiye’de tarım sektörü işletmelerinde hazır değerler, kısa vadeli yabancı 
kaynakların ve aktiflerin yüzdesi olarak (2009-2019) 

 

Hazır değerlerin kısa vadeli yabancı kaynaklar karşısında yeterlilik 

konusunda bir sınır değeri olan yüzde 20 seviyesine sadece 2010 yılında 

yaklaşmış durumda oldukları sonrasında ise görece yetersiz hale 

gelerek 2017 yılı hariç sürekli düşme eğilimi gösterdiği ve kısa vadeli 

borçları karşılama düzeyinin azaldığı anlaşılmaktadır. Stokların aktif 

içindeki payları son dönemde hafif artış göstermiştir. Ancak stokların 

kısa vadeli yabancı kaynakları karşılama düzeyi 2016 yılına kadar 
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sürekli düşme eğilimi göstermekte sonrasında ise bu değerde kısmen 

artış gerçekleştiği görülmektedir (Şekil 10 ve 11).  

 

SONUÇLAR 

Çalışmanın bulgularına göre Türkiye’de tarım sektörü işletmelerinin 

tarım, ormancılık ve balıkçılık dâhil edilerek topluca 2009-2019 

arasında değerlendirildiklerinde;  

• borçlanma veya yabancı kaynak kullanımlarının öz kaynaklarla 

finansmana göre giderek baskın hale geldiği,  

• yabancı kaynak içinde kısa vadeli finansman tercihlerinin 

borçlanma potansiyelini gelecek yönlü riske ettiği,  

• özellikle stokların kısa vadeli yabancı kaynakları karşılama 

düzeyinin gerilediği,  

• ticari alacakların aktif içindeki ağırlıklarının arttığı ve 

büyümenin bir kısmının alacak birikiminden kaynaklandığı, 

alacak tahsilinde yaşanabilecek sorunların borçlanmanın 

devamının sağlanması veya sürdürülebilirliği önünde engel 

teşkil edebileceği,  

• temel likidite değişkenlerinin olumsuz yönde eğilim 

gösterdikleri ve bununla birlikte, 

• olumsuz likiditenin ticari borç ve banka kredilerinin karşılama 

düzeyi bakımından sakınca yaratabileceği ve sonuçta,  

• borç ile finansmanda sürdürülebilirliğin tehlikeli ve riskleri 

artıran bir seyirde olduğu gözlenmektedir.  
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Sonuçta, borçların sürdürülebilirliği için öncelikli ve önemli tedbirler 

alınabilir. Ödemeler konusunda hazır değer başta olmak üzere cari oran 

ve asit test oranının iyileştirilmesi için kısa vadeli yabancı kaynakların 

azaltılması, hazır değerlerin ve dönen varlıkların arttırılması, borç 

vadelerinin değiştirilerek görece uzun vadeli finansmana yönelme veya 

öz kaynakların güçlendirilerek borçların kaldıraç olarak kullanılması 

yönündeki aşırılığın azaltılması önerilebilir. Ayrıca, tarım sektöründeki 

borçlanma tercihlerinin değiştirilmesi, likiditenin iyileştirilmesi 

yönünde kalıcı adımlar atılması ve sektörün devlet teşvikleri ile 

finansmanında bu çalışmanın sonuçlarının dikkate alınmasının yararlı 

olacağı düşünülmektedir. Oranlar ile yapılan değerlendirmelerin 

getirdiği sınırlılıklara rağmen çalışmanın Türkiye’de tarım, ormancılık 

ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren işletmelerin gelecekte alacakları 

finansman kararlarına yardımcı olacağı değerlendirilmektedir.  

Sonuçta, borçlanmanın temel bir finansman seçeneği olarak her ihtiyaç 

duyulduğunda kullanılabileceği olumlu likidite ve yüksek oranda öz 

kaynak yardımıyla teminat ile donatılmış finansman yardımıyla kısa 

vade risklerini azaltmış tarım sektörünün, kırılganlıklarının azalması ve 

ekonominin bütününe olan katkısının sürdürülebilir biçimde artması 

beklenmektedir. Bu kapsamda, borç ile finansmanın sürdürülmesi 

azaltılmasını ve/veya tür değiştirmesini gerektirebilir.   

Çalışmanın bulgu ve önerilerinin dikkate alınmaları sayesinde; 

halihazırda önemli olan ve gelecekte de Türkiye için daha da yüksek 

stratejik öneme sahip olması beklenen tarım sektörünün böylece daha 
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güçlü bir mali yapıya ulaşacağı ve bu düzeyi koruyabileceği 

değerlendirilmektedir.  
 

TEŞEKKÜR 

Çalışmanın gerçekleşmesinde en önemli kaynak olan TCMB Reel 

Sektör İstatistikleri için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ve 

kaynakçada yer alan özgün eserlerin yazarlarına teşekkürlerimizi 

sunarız.  
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INTRODUCTION 

The application of the drip irrigation system with chemical fertilizers 

has been widely used in greenhouse agriculture, orchards and open field 

plants in recent years. 

In Turkey fertilization with drip irrigation systems, in hothouse and 

greenhouse cultivation is made to an area of 56.000 ha and is made in 

open field cropping and orchards in an area totaling 70.000 ha. In order 

to ensure the long service life and proper operation of the drip irrigation 

system, as well as the quality of the irrigation water, the fertilizers must 

not contain any additives or contain filling compounds and must have a 

very high water solubility and must utilize high quality water sources. 

Industrialization can bring heavy metal pollution. Drugs, fertilizers and 

household waste containing heavy metals may contribute to pollution 

of agricultural land. 

Heavy metals are carried in the soil and then transported through the 

food chain from the product to the people and may threaten human 

health. 

Therefore, although the fertilizers whose contents are analyzed are not 

included in the related regulation, some heavy metal contents (As, Cd, 

Cr, Hg, Ni, Pb) were determined which cause phytotoxic effect. These 

identified contents are compared with the threshold values applied by 

China (MEP, 2002). 
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MATERIAL AND METHOD 

In the study, 26 single nutrient and 25 two nutrient fertilizers totaling 

51 fertilizer samples used in drip irrigation system manufactured in 

Turkey and imported from abroad were used.  

Fertilizers were requested by means of an official letter with companies 

sending samples, with other fertilizers supplied from other fertilizer 

vendors. 

Following completion of the preliminary preparation of the sample 

taken from the market and factories, the analyzes were carried out in 

parallel with the following methods and in parallel with the research 

regulations published in the official gazette dated 29.03.2014 with 

number 28956 and following AOAC analysis methods were used. 

In order to evaluate fertilizers according to accepted standards, the 

active ingredient contents were compared according to the percentage 

of each with the “Regulation for chemical fertilizers used in 

agriculture” and evaluated according to tolerance limits and only 

comparisons were made with limit values. 

Gamma spectroscopy method was used to determine the radionuclide 

identities of the fertilizer samples (Yaprak, 1995). 

FINDING AND DISCUSSION 

In this research study, single nutrient and two nutrient fertilizers totaling 

51 fertilizer samples obtained from companies that produce drip 

irrigation system fertilizer and others imported were used. In addition 
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to this pH, and EC electrical conductivity (EC) insoluble matter and 

heavy metal analyses were made and are reported. 

1. pH and EC conditions of single nutrient drip irrigation system 

fertilizers 

pH values of single nutrient fertilizer complying with the regulation of 

Ministry of Agriculture and Rural Affairs dated 29.03.2014 with 

number 28956 are given in Table 1. In studies on pH values of single 

nutrient drip irrigation fertilizers, it is stated that ammonium sulphate 

was pH 7.15, ammonium nitrate was pH 7.05, calcium nitrate was pH 

6.00 and magnesium sulphate heptahydrate was pH 7.10 (Toros 

Agriculture, 2021).  

According to Chemicalland (2021) data, the purity of NH4NO3 fertilizer 

is 98.5% (min), the N content is 34.5% (min) and its pH is 4.0. 

The pH values of the 16 fertilizers with K, Ca and Mg were found to be 

lower than that of the nitrogen fertilizers (Table 1). The pH values of 

nitrogen fertilizers or K, Ca and Mg fertilizers evaluated in this study 

are compatible with drip irrigation systems. Since urea fertilizer in solid 

form was not dissolved into (+) or (-) electrical charges after dissolving 

in water, EC value of urea manure could not be measured. 

The fertilizer with the highest EC value of 1.91 mS cm-1 in a single 

nutrient fertilizers was (NH4)2SO4 (Table 1). In his study in 1988, Bunt 

found the highest EC value among the fertilizers he studied had value 

of 2.90 mS cm-1’ in 200 mg kg-1 N concentration of (NH4)2SO4 

fertilizer. EC values for 14 single nutrient fertilizers were found to be 
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over 1.00 mS cm-1. For fertilizer usage in drip irrigation system, 

producers generally adjust the fertilizer amounts by measuring the EC 

value of the fertilized water. Thus, knowing the EC values of fertilizers 

used in drip irrigation system is considered to have great importance. 

Table 1. pH, EC (mS cm-¹) Moisture and Insoluble Matter in Single Nutrient 
Fertilizers 

Single Nutrient Fertilizers  
Sample 
Count 

pH Range* 
EC Range*      
(mS cm-1) 

Ammonium Sulfate  
(21% N) 

4 4.66-6.15 1.42-1.91 

Ammonium Nitrate  
(33% N) 

4 5.20-5.65 1.59-1.64 

Urea (46% N) 1 7.49 0 

Urea (low biurea) (46% N) 1 7.49 1 

Potassium Sulfate  
(50% K2O) 

5 3.08-5.45 1.13-1.67 

Calcium Nitrate  (15.5% N 
29.5% CaO) 

5 4.70-5.15 0.11-0.12 

Magnesium Sulfate  
(16% MgO) 

4 4.65-5.21 0.71-0.74 

Magnesium Nitrate (11% N 
15% MgO) 

2 5.39-5.40 0.82-0.84 

*The values are the average of 3 repetitions. 

 

Therefore, it is very important to know the EC values of fertilizers used 

in drip irrigation systems. 

 

2. pH and EC conditions of two nutrient drip irrigation system 

fertilizers  

In this study a total of 25 fertilizer samples containing nitrogen-

phosphorus (NP), nitrogen-potassium (NK) a phosphorus-potassium 

(PK) were analyzed. The lowest pH value in the two nutrient fertilizers 

analyzed was pH as 2.40 in urea phosphate fertilizer and the highest is 
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5.60 in potassium nitrate fertilizer (Table 2). The fact that pH values are 

in acidic reveals that the irrigation water can be reduced even a bit by 

using two nutrient composite fertilizer.  

 

Table 2. pH, EC (mS cm-¹) Moisture and Insoluble Matter in Double Nutrient 
Fertilizers 

Double Nutrient 
Fertilizers 

Sample Count pH Range* 
EC Range* 

(mS cm-1) 

12-61-0 4 4.41-4.85 0.79-0.86 

6-30-0 1 3-49 0.88 

18-44-0 3 2.40-3.42 0.84-1.62 

11-33-0 1 4.59 1.37 

25-15-0 1 5.19 1.35 

14-48-0 1 4.64 1.05 

13-0-46 8 4.66-5.60 1.22-1.37 

0-52-34 4 4.52-5.07 0.66-0.77 

3-0-35 1 3.52 1.33 

11-0-33 1 3.37 1.34 

    *The values are the average of 3 repetitions. 
 

Bunt (1988) determined that the pH values of mono ammonium 

phosphate (MAP), mono potassium phosphate (MKP) and KNO3 

fertilizers are in between 4.71-5.50. The results of the pH values 

indicated in this study are in line with the findings of our study. EC for 

the of 25 drip irrigation fertilizers were generally found to be over 1.00 

mS cm-1, with closer to 1.30 mS cm-1. When using two nutrient drip 

irrigation fertilizers, EC requirements must be taken into account.  
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3. Moisture (%) contents of drip irrigation system fertilizers 

Table 3, it is observed that the nutrients in a total of 51 single and two 

nutrient fertilizers are examined for minimum and maximum values 

according to the moisture content, and the moisture content of single 

nutrient fertilizers is within a wide range of 0.03% to 21.08%. 

 

Table 3. The Moisture Content (%) of Single Nutrient Fertilizers 

Single Nutrient Fertilizers (N) Sample Count Moisture (%)* 

Ammonium Sulfate (21% N) 4 0.03-0.14 

Ammonium Nitrate (33% N) 4 0.40-0.93 

Urea (46% N) 1 0.06 

Urea (low biurea) (46% N) 1 0.06 

Potassium Sulfate (50% K2O) 5 0.16-1.35 

Calcium Nitrate (15.5% N 29.5% CaO) 5 2.17-4.77 

Magnesium Sulfate (16% MgO) 4 16.74-21.08 

Magnesium Nitrate (11% N 15% MgO) 2 0.56-0.83 
     *The values are the average of 3 repetitions.  
 

The moisture content of single nutrient fertilizers was in the range of 

0.03-1.35%, except for the fertilizers of molecular water (Ca(NO3)2 and 

MgSO4.7H2O). Eyüpoğlu (1992) determined that the moisture content 

of several single nutrient fertilizers was between 0.08 - 0.40%. 

TS 2832 states that the moisture content of the fertilizer crystal form 

should not be higher than 1.5%, and should not be higher than 1% in 

the form of granules (TSE, 2003). 
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Table 4 shows that the moisture content of the two nutrient fertilizers is 

in the range granular of 0.02-1.13%, and these findings are consistent 

with TS 2832 (TSE, 2003). 

Table 4. The Moisture Content (%) of Double Nutrient Fertilizers 

Double Nutrient Fertilizers Sample Count Moisture (%)* 

12-61-0 4 0.04-0.14 

6-30-0 1 0.83 

18-44-0 3 0.03-0.09 

11-33-0 1 0.55 

25-15-0 1 0.26 

14-48-0 1 0.02 

13-0-46 8 0.13-0.90 

0-52-34 4 0.42-0.88 

3-0-35 1 0.72 

11-0-33 1 1.13 
*The values are the average of 3 repetitions. 
 

3. (%) Insoluble material content in drip irrigation system fertilizers  

Values exceeding 1 % insoluble matter were found in 3 of the 26 single 

nutrient fertilizers. Two of them were (NH4)2SO4 fertilizer, one was 

MgSO4.7H2O. A high content of insoluble matter may cause clogging 

in drip irrigation pipes. Table 5 suggests that most fertilizers had a good 

solubility ratio in water. 
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Table 5. The Range (%) of Insoluble Matter in Single Nutrient Fertilizers 

Fertilizer Formulation Count 
Insoluble Matter 

Amount* (%) 

Ammonium Sulfate (21% N) 4 0.01-2.11 

Ammonium Nitrate (33% N) 4 0.06-0.46 

Urea (46% N) 1 0.06 

Urea (low biurea) (46% N) 1 0.04 

Potassium Sulfate (50% K2O) 5 0.13-0.90 

Calcium Nitrate (15.5% N 29.5% CaO) 5 0.17-0.96 

Magnesium Sulfate (16% MgO) 4 0.27-1.04 

Magnesium Nitrate (11% N 15% MgO) 2 0.05-0.26 
    *The values are the average of 3 repetitions. 

 

This study, when 51 fertilizer samples were examined for drip irrigation 

fertilizers, containing two nutrients it was determined that the content 

of water insoluble matter was above 1% in only 3 samples (Table 6).  

Table 6. The Range (%) of Insoluble Matter in Double Nutrient Fertilizers 
Double Nutrient 
Fertilizers 

Sample Count 
Insoluble Matter 

Amount (%)* 

12-61-0 4 0-0.85 

6-30-0 1 0.12 

18-44-0 3 0.06-1.11 

11-33-0 1 1.02 

25-15-0 1 0.20 

14-48-0 1 0.20 

13-0-46 8 0.29-1.33 

0-52-34 4 0.23-0.39 

3-0-35 1 0.38 

11-0-33 1 0.52 
    *The values are the average of 3 repetitions. 
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It is thought that fertilizers containing 1.33% insoluble content were 

potassium nitrate. The reason for this is that KNO3 is present in two 

forms in our country. One of these may be the coating for KNO3 

containing a special coating material in the pyril form so that it can be 

applied to the soil by means of an easy mechanical shot. 

4. N (%) status of single nutrient drip irrigation system fertilizers 

In this study, 17 of 26 single nutrient drip irrigation fertilizers contained 

nitrogen. Table 7. indicates the content of N (%) of all fertilizers 

containing nitrogen appears to be in line with the tolerance limits of 

chemical fertilizer control regulation. 

 

Table 7. The Measurement (%) of Nitrogen in Single Nutrient Fertilizers 

Fertilizer 
Formulation 

Count 
N 

Range (%) 

N Range (%) 
Confirmative 

Fertilizer Count 
Ammonium Sulfate 
(21% N) 

4 20.22-21.06 4 

Ammonium Nitrate 
(33% N) 

4 32.57-33.87 4 

Urea 
(46% N) 

1 
45-80            

(biurea 0.97) 
1 

Urea (low biurea) 
(46% N) 

1 
45.91            

(biurea 0-86) 
Biurea (-) 

Calcium Nitrate 
(15.5% N 29.5% CaO) 

5 15.05-15.77 5 

Magnesium Nitrate 
(11% N 15% MgO) 

2 10.29-10.85 2 

    *The values are the average of 3 repetitions. 
 

However, the biurea percentage (%) of one fertilizer sample containing 

low biurea label information was above the tolerance limits and 

therefore is not compatible with regulatory requirements. This fertilizer 

sample is a traditional (directly applied to the soil) urea fertilizer. 
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Eyüpoğlu (1992) determined that biurea content of 134 urea fertilizer 

produced in Turkey fell within 0.73-1.24% with an average value of 1.1 

%. As for, biurea content fell within 0.49-1.15%, with an average 

content is 0.87%. 

 

5. N (%) status of two nutrient drip irrigation system fertilizers 

For this study, 21 of 25 two nutrient drip irrigation fertilizers contained 

nitrogen. Total (%) nitrogen contents for the two nutrient drip irrigation 

fertilizers is provided in Table 8. All nitrogen results, for the 21 drip 

irrigation fertilizer samples were found to be in compliance with the 

regulation. 

 

Table 8. The Range % of Nitrogen (N) in Double Nutrient Fertilizers 

Double Nutrient 
Fertilizers 

Sample 
Count 

N Range 
(%) 

N Range (%) 
Confirmative Fertilizer 

Count 

12-61-0 4 11.32-12.44 4 

6-30-0 1 6-44 1 

18-44-0 3 16.67-17.59 3 

11-33-0 1 14-61 1 

25-15-0 1 25-13 1 

14-48-0 1 13-70 1 

13-0-46 8 12.98-13.46 8 

3-0-35 1 3-42 1 

11-0-33 1 10-80 1 
*The values are the average of 3 repetitions. 
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6. Phosphorus (P2O5) % status of single nutrient drip irrigation 

system fertilizers 

In study, it was not possible to conduct an analysis because there were 

single nutrient no fertilizers containing this phosphor (P2O5) in the label 

information among 26 single nutrient drip irrigation. 

7. Phosphorus (P2O5) % status of two nutrient drip irrigation system 

fertilizers 

In this study 11 of two nutrient drip irrigation fertilizers contained (NP) 

and 4 were fertilizers with (PK). P2O5 contents of 15 of two nutrient 

drip irrigation fertilizer is listed in Table 9. 

 

Table 9. The Range % of Rhosphorus (P2O5) in Double Nutrient Fertilizers 

Double Nutrient 
Fertilizers 

Sample  
Count 

P2O5 %  
Levels 

P2O5 Range (%) 
Confirmative Fertilizer 

Count 

12-61-0 4 59.91-60.83 4 

6-30-0 1 35.62 1 

18-44-0 3 42.91-43.34 3 

11-33-0 1 35.15 1 

25-15-0 1 14.37 1 

14-48-0 1 50.12 1 

0-52-34 4 52.69-55.15 4 

*The values are the average of 3 repetitions. 

 

It was determined that all fertilizers with NP and PK used in the drip 

irrigation system contained P2O5 within the tolerance limits as 1.1 
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specified in the relevant regulation and P2O5 content is more than that 

indicated the label information of 6 fertilizer samples. 

 

8. K2O % status of single nutrient drip irrigation system fertilizers 

Table 10 presents the compliance of K2O % content of 5 analyzed single 

nutrient fertilizers with potassium by “Regulation for the chemical 

fertilizers used in agriculture.”  

When Table 10. 6 was examined, it was found that only one of the five 

fertilizers containing potassium was suitable for the tolerance limits and 

one fertilizer contained more K2O than was shown on the label, while 

one of the three fertilizers had a high percentage of phosphorus (34.24% 

P2O5) although it is not indicated on the label and the K2O content of 

the other 2 fertilizers is far from the tolerance limits. 

 

Table 10. The Range % of Potassium (K2O) in The Potassium Contained Single 
Nutrient Fertilizers 

Fertilizer Formulation K2O % 

Potassium Sulfate (50% K2O) 43.54* 

Potassium Sulfate (50% K2O) 16.30* 

Potassium Sulfate (50% K2O) 49.51 

Potassium Sulfate (50% K2O) 47.90* 

Potassium Sulfate (50% K2O) 51.40** 

 *: Below tolerance limit **: Greater than  
 

9. K2O % status of two nutrient drip irrigation system fertilizers 

In the study, 14 two nutrient fertilizers containing potassium in drip 

irrigation system were analyzed, and the results are given in Table 11. 

Fertilizers three of 14 drip irrigation fertilizers containing potassium 
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(K2O) were out of tolerance limits 1.1. The K2O content of one two 

nutrient fertilizer contained a K2O level that was higher than the value 

indicated in the label information and 10 of them were in compliance 

with the tolerance limits., for the two nutrient drip irrigation fertilizers 

were 71.43 % of K2O contents within the limit values stated in the 

regulation. 21.43% were out of tolerances and 7.14% were determined 

to be more than the amount indicated on the label. 

 

Table 11. The Range % of Potassium (K2O) in The Potassium Contained Double 
Nutrient Fertilizers 

Fertilizer Formulation K2O % 

13-0-46 45.92 

13-0-46 44.96 

13-0-46 42.79* 

13-0-46 46.30 

13-0-46 48.23** 

13-0-46 44.93 

13-0-46 41.75* 

13-0-46 42.66* 

0-52-34 34.67 

0-52-34 33.45 

0-52-34 32.95 

0-52-34 32.92 

3-0-35 33.96 

11-0-33 31.91 

*: Below tolerance limit**: Greater than  
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10. Heavy metal status of fertilizers used in drip irrigation system 

Currently there are no tolerance limit values established for heavy metal 

concentrations in fertilizers for heavy metal contents in are EC norms 

in Turkey. Even though there are limits for the drip irrigation system 

fertilizers in terms of heavy metal contents in are, heavy metal contents 

in our fertilizers were compared to the limit values of chemical 

fertilizers produced, and used in China (MEP, 2002).  The Heavy metal 

contents of fertilizer samples are given in Table 12 as minimum and 

maximum values. When examining the arsenic (As) content in fertilizer 

samples, it is shown that it fell within 0.0-41.8 mg kg-1. When assessed 

according to the limit values (≤75 mg kg-1) applied by China (MEP, 

2002), it is seen that the arsenic (As) contents in all fertilizer samples 

in the study are below the ≤75 mg kg-1 level. Savru, (2003) stated that 

the arsenic (As) contents are within 6.5-26.7 mg kg-1. 

In this study, the content of Cd found in phosphorous fertilizers was 

investigated and it was determined that the contents of Cd of the 

fertilizer samples were between 0.0-6495.3 mg kg-1. 

Evaluating our fertilizer data evaluated according to limit values ≤10 

mg kg-1 accepted by China (MEP, 2002), it is shown that Cd contents 

in 1fertilizer samples are above these tolerance values. If similar limit 

values were determined for heavy metals in our country as well, these 

five fertilizers should not be used. Köleli and Kantar (2005) found that 

the raw materials in fertilizers with phosphorus and the Cd contents fell 

within 23-179 mg kg-1. 
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The content of Cr in the samples contained in this study were found to 

be between 0.0-56.8 mg kg-1 as indicated in Table 12.  According to the 

current tolerance values established by China (MEP, 2002), the highest 

Cr allowed in the fertilizers is ≤ 150 mg kg-1, It is demonstrated that the 

Cr content in the fertilizer samples is below these limit values and 

therefore would not hinder their use for drip irrigation. Cr content in the 

fertilizer was within 1.2-285 mg kg-1 (Savru, 2003). 

When Table 12 is examined, it was determined that the Hg content in 

51 drip irrigation fertilizer fell between 0-6 mg kg-1. It is seen that the 

amount of mercury (Hg) in one fertilizer is above the tolerance of ≤5 

mg kg-1 accepted by China (MEP, 2002). Hg content in fertilizers was 

determined to be within 5-10 mg kg-1 (Savru, 2003; Rui et al., 2008). 

The Ni content of the samples was within 0 -193.5 mg kg-1. In the 

studies conducted on the Ni content of fertilizers, Köleli and Kantar 

(2005) found that the Ni content was between 107-1931 mg kg-1. When 

examining single nutrient and two nutrient fertilizers according to 

tolerance values of chemical fertilizer inspection regulation, it was 

shown that only one of the single nutrient fertilizers (in terms of bi urea) 

and three of two nutrient fertilizers were not compatible with the 

tolerance values. The number of fertilizers out of the related regulation 

tolerance limits in a total of 51 single and two nutrient element drip 

irrigation fertilizers is 4 in total and these incompatible fertilizers form 

7.84% of total fertilizer. 
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Table 12. The Minimum and Maximum Amount of Heavy Metal Contents in 51  
Samples of Drip  İrrigation System Fertilizers (mg kg-1) 

Heavy Metal  
     Single Nutrient      Double Nutrient 

Min Max Min Max 

As 0.9 2.05 0.2 41.8 

Cd 0.0 7.0 0.0 6495.3 

Cr 0.0 27.0 0.0 56.8 

Hg 0.0 1.0 0.0 6.0 

Ni 0.2 193.5 0.2 55.3 

Pb 0.2 1.9 0.0 6.7 

 

If the current tolerance values applied by China (MEP, 2002) are to be 

applied, one fertilizer with two nutrients Cd are not compatible with 

drip irrigation system with regards to heavy metals. In conclusion, 

coordination and calibration should be done between the methods and 

laboratories used for fertilizer analysis. In cooperation with the Ministry 

of Agriculture and Forestry universities and relevant institutions, it is 

necessary to reconsider fertilizer classifications and to determine the 

limit values for heavy metals. In addition, the incentives required to 

maximize the use of drip irrigation systems should be considered in 

some crop and plant productions. systems In order to direct the 

producers to the correct fertilization programs, the label information of 

the fertilizers should be reviewed and the comparability of the fertilizers 

should be indicated in the label information when necessary.  

Strict controls on the marketing of the drip irrigation system should be 

carried out by the relevant departments of the Ministry of Agriculture 

and Forestry.   
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11. Radioactivity (238U, 232Th, 40K) conditions of single and two-

nutrient fertilizers used in drip irrigation System  

When the radionuclide contents of single-nutrient drip irrigation fertilizers 

are examined, it is seen that 238U and 232Th amounts are at the ND 

(unmeasurable) level. Only in fertilizers containing 40K, some radionuclide 

has been detected, originating from the 40K isotope naturally found in the 

structure of potassium element. The detected amounts of radionuclide 

varied between 1209 Bq kg-1 and 22674 Bq kg-1. This radionuclide, which 

is detected in fertilizers containing potassium, comes from the 40K isotope, 

which is rate of  0.0118% in the potassium element. The 40K isotope, with 

a half-life of 1.3x109 years, emits β and γ rays. As in these fertilizers, all 

kinds of substances containing potassium also contain this amount of 

radionuclide. It is natural to find this level of radionuclide in our food, soil, 

and anything containing potassium. 

When the radionuclide contents of the two-nutrient drip irrigation 

system fertilizers were examined, 13.04 Bq kg-1 232Th in one sample 

and 10.60 Bq kg-1, 6.60 Bq kg-1 232Th in another fertilizer were detected. 

The amounts of 232U contained in phosphorus fertilizers is related to the 

structure of the crude phosphates from which they are produced. In their 

study of (Çolak Esetlili et al., 2008), were determined in varying 

amounts of 232U between 524-706 Bq kg-1, 8-47 Bq kg-1 232Th. Righi et 

al. (2005) found 238U over 1000 Bq kg-1 in crude phosphates taken from 

3 different countries in Italy. 

These different amounts of radionuclides detected in phosphorus 

fertilizers are related to the formation of crude phosphates. Guimond 
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and Hardin (1989) reported that the volcanic raw phosphates contain as 

low as 40 Bq kg-1 radionuclides. On the other hand, it has been revealed 

that there are radionuclides up to 4000 Bq kg-1 in crude phosphates 

formed around the seas (Makweba and Holm, 1993). UNSCEAR 

(2000) determined that the amount of 238U radionuclide in sediment-

based crude phosphates was 1500 Bq kg-1 on average. 

The amounts of 238U and 232Th measured in our analyzed fertilizer 

samples are extremely low. 

In two-nutrient potassium fertilizers, the amount of 40K radionuclide 

was determined in amounts ranging from 13249-17679 Bq kg-1, 

depending on the potassium (K2O) % of the fertilizer. It is inevitable 

that presence of radionuclide amount in fertilizers containing 

potassium. The amounts of 238U and 232Th in the other two-nutrient 

fertilizer samples were found below the measurement level. 

 

RESULTS 

When the fertilizers containing single plant nutrient, two plant 

nutrients, three plant nutrients and micronutrients were examined 

according to the tolerance values of the chemical fertilizer inspection 

regulation, it was determined that only one of the single nutrient 

fertilizers (in terms of biurea) and three of the two-nutrient fertilizers 

were not suitable according to the tolerance values.  

It was determined that all of the single nutrient fertilizers were within the 

limit values accepted by China (MEP, 2002) in terms of heavy metal 
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content, and one of the two-nutrient fertilizers was outside the tolerances 

in terms of Cd content. 

When the radionuclide contents of single nutrient drip irrigation fertilizers 

were examined, it was determined that the amounts of 238U and 232Th were 

at an unmeasurable level. Only some rayonuclite was detected in the 

fertilizers containing 40K, originating from the 40K isotope naturally found 

in the structure of the potassium element. 

As a result, there should be coordination and calibration among the 

methods used in fertilizer analyses and the laboratories. The 

classification of fertilizers should be reviewed and the limit values for 

heavy metals should be determined. The more imperative conditions 

should be imposed on the control of the label information of the 

fertilizers, and if necessary, the mixability of the fertilizers should be 

included in the label information. 
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1. GİRİŞ 

11 Temmuz 2003 tarihinde kabul edilen 4915 sayılı yeni kara avcılığı 

kanunu ile Türkiye’de  avlak işletmeciliği kavramı getirilmiştir. 

Türkiye’nin  hem coğrafi hem de ekolojik koşulları bakımından 

avlakların  kurulması için oldukça uygundur. Birçok ülke av 

turizminden ekonomisine büyük paralar kazandırmaktadır. Yaban 

hayvanı üretim istasyonlarında üretilecek Kınalı Kekliklerle kurulacak 

avlaklardan önemli miktarlarda bir av turizm geliri sağlanacaktır. 

(Resmi Gazete, 2003) 

Keklik ve sülün günümüzde birçok Avrupa ülkelerinde üretilmeye 

çalışılmakta ve üretilen hayvanların avlaklara salımı yapılarak 

avlattırılmaktadır. Böylece, ülkenin av turizmi gelişmekte ve 

milyonlarca dolar gelir sağlanmaktadır. Türkiye’de böyle avlaklar 

bulunmakta ve giderek yaygınlaşmaktadır. 

Doğanın korunması, av ve yaban hayatının geliştirilmesi ilkeleri 

doğrultusunda her bir canlının sesi ve nefesinin diğerleri için yaşama 

imkânı sağladığı düşüncesiyle T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 

tarafından başarılı çalışmaları devam edilmektedir. Bu nedenle 

Türkiye’nin çeşitli illerinde yaban hayvanı üretim merkezleri açarak 

çalışmalarına devam etmektedir. Kınalı keklik üretimi de bunların 

başında gelmektedir. 
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1.1.  Kınalı Keklik (Alectoris Chukar) Tanımı, Yetiştirme Amacı ve 

Özellikleri 

Kınalı keklik (Alectoris chukar), sülüngiller (Phasianidae) familyasına 

ait kuş olup, sürü halinde yaşayan bu türün  vücut uzunluğu ortama  32–

35 cm arasındadır. Açık kahverengi arkaları, gri göğüsleri ve 

kahverengimsi sarı karın tüyleri bulunmaktadır. Yüzünde belirgin bir 

siyah gerdanlık vardır. Kahverengi - turuncu- kırmızı karışımı bir renkli  

çizgili böğürleri ile kırmızı renkte bacakları vardır. Kaya kekliğine çok 

benzer olup, arkası daha kahverengi ve ön boyunda sarımsı bir belirtisi 

vardır (Durak ve ark., 2016; Anonim, 2021a; Anonim, 2021b; Anonim, 

2008). 

Kınalı Kekliğin zoolojik sınıflandırılması şöyledir:  

Alem        :Hayvanlar (Animalia) 

Şube    :Kordonlular (Chordata) 

Alt Şube :Omurgalılar(Vertebrata) 

Sınıf   :Kuşlar (Aves) 

Alt Sınıf :Gerçek kuşlar (Neornithes) 

Takım  :Tavukgiller (Galliformes) 

Familya :Sülüngiller (Phasinadidae) 

Cins  :Alectoris 

Tür  :Alectoris chukar (Kınalı keklik) 
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Kınalı kekliklerin dolgun vücut yapılı, kısa kuyruklu, yuvarlak kanatlı 

ve kırmızı gagalı, bacaklı ve ayaklı hayvandır. Kınalı kekliklerin 

alnında başlayan karakteristik siyah bant şeklindeki çizgi gözlere ve 

oradan boynun alt kısımlarına kadar iner (Kasım, 2001; Anonim, 2021 

b).  

Erkekler 550-650 gr ergin ağırlığa sahipken, ergin dişiler erkeklerden 

%10 daha hafiftir. Erkek ve dişiler fiziksel olarak aynı özeliklere 

sahipken, 32 haftalık yaşa geldiğinde erkeklerin iki ayağında oluşan 

mahmuzları ile ayırt edilmeler sağlar. Erkeklerin mahmuzları 

dişilerinkinden daha büyük olup, dişilerde sadece tek ayakta yaşını 

doldurmuş hayvanlarda bulunur. Kekliklerde mahmuzlara bakılarak 

cinsiyet tayini yapılabileceği gibi, kesin cinsiyet ayrımı kloakaya 

bakılarak da yapılabilir. Ayrıca, erkek kekliklerin baş kısmı biraz daha 

iri görünümlüdür (Kasım, 2001).  

Kınalı keklik entansif ve ekstansif olarak üretilmekte olan süs 

kuşlarından biridir. Türkiye’de keklik yetiştiriciliği;  

1-Eti ve yumurtası için,   

2-Yetiştirilip doğaya bırakılması veya avcılık faaliyetlerinde 

kullanılması için,  

3-Hobi olarak yapılmaktadır (Kasım, 2001; Anonim, 2021b),  

Kınalı keklik Türkiye’de özellikle kırsal alanlarda sesi için 

yetiştirilmektedir. Avrupa ülkelerinde başta keklik olmak üzere av 
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kuşları üretimi yapılmakta ve bu üretilen hayvanlar özel avlaklarda 

avlandırılmaktadır. Ülkemiz kınalı kekliklerin yetişebilmesi için 

gerekli ekolojik şartlara ve üretilen kınalı kekliklerin avlattırılması için 

uygun olup, avlak çalışması T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce çalışmaları devam 

etmektedir. 

Kekliklerin günümüzde sayılarının azalması başta tarım arazilerinde 

zirai ilaçlar ile bilinçsiz avlanma ile yabani kınalı keklik 

popülasyonlarının yok olmasına neden olmuştur. 

Teknolojik gelişmeler sanayileşmeyi hızlandırması ile gerek dünyada 

gerekse ülkemizde doğa da doğru orantılı olarak harap olmaktadır. 

1.1 . Kapıçam Kınalı Keklik Üretim İstasyonu  

Birçok hayvanın nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya gelmiş 

bulunmaktadır. Bu sebeple T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ülkemizde birçok yerde 

üretme istasyonları kurarak av ve yaban hayatının korunması ve 

geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatmıştır. 

T.C. Tarım ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı, XV. Bölge Müdürlüğü, 

Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, bağlı Kapıçam Kınalı Keklik 

Üretme İstasyonunda 2001 yılında Kınalı Kekliğin ülkemizde 

çoğaltılması gayesi ile tesis edilmiştir. 
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Kapıçam tabiat parkı içinde olan Kapıçam Keklik Üretim İstasyonu 37 

S 0325270 UTM 4151496 enlem ve boylamlarında yer almaktadır 

(İnanç, 2006; Özkan, 2020; Özkan ve ark., 2020). 

Şekil 1. Kapıçam kınalı keklik üretim İstasyonu (Özkan, 2006) 

Şekil 2. Kapıçam kınalı keklik üretim istasyonu (Anonim, 2020a) 

2005 yılına kadar ilgili bakanlığın tek Kınalı Keklik Üretme 

İstasyonudur. 7500 anaç hayvan kapasitelidir. 2020 yılı itibari ile 
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istasyonda 3 adet ön gelişim makinesi, 1 adet çıkım makinesi, 1adet 

fumigasyon makinesi, 1adet yumurta bekletme dolabı, 19 adet ana 

makinesi, 19 adet damızlık kafesi ve 14 adet voliyer (doğaya uyum 

ünitesi) bulunmaktadır (Özkan, 2020; Özkan ve ark., 2020).

 

Şekil 3. Voliyer (Doğaya Uyum Ünitesi) görünürnü (Özkan, 2006) 

Şekil 4. Voliyer (doğaya uyum ünitesi)  görünümü (Özkan, 2004) 
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Şekil 5. Voliyer (doğaya uyum ünitesi) görünümü (Özkan, 2006) 

İlk üç yılında anaç ve damızlık temininde yaşanan zorluklar nedeniyle 

istenilen sayıda yavru üretilememiştir. 2004–2009 yılları arasında 

yaklaşık 50.000 adet anaç ve damızlık kınalı keklik üretimi 

sağlanmıştır. Halen üretim devam etmektedir. Haziran ayı başlarında 

ilgili genel müdürlüğün tahsisleri doğrultusunda Türkiye’nin  değişik 

bölgelerinde kekliklerin doğaya salma işlemine başlanarak öncelikle 

dağlarımızda o güzel sesi duyurulacak ve neslinin yeniden çoğaltılması 

için çalımalar yapılmaktadır.  

Yeni kurulmuş olan kınalı keklik üretim istasyonları ile arttırılarak 

ülkemizin bu konudaki ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.  

Bu amaçla Türkiyenin doğusundan batısında birçok yerinde üretim 

istasyonları kurulmuştur. Bunlar; 

 



464 | Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar   

 
✓ Kahramanmaraş Kapıçam Kınalı Keklik Üretim İstasyonu 

✓ Gaziantep Erikçe Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu 

✓ Malatya Kınalı Keklik Üretim İstasyonu 

✓ Yozgat Çamlık Kınalı Keklik Üretim İstasyonu 

✓ Afyon Kınalı Kelik Üretim İstasyonu 

✓ Gümüşhane Kınalı Keklik Üretim İstasyonu 

 

2019 yılı üretim sezonu sonu itibariyle ilgili T.C. Tarım ve Orman 

Bakanlığı tarafından üretilen toplam 73.000 adet kınalı keklik doğaya 

salınmıştır (Anonim, 2020). 

 

Şekil 7. Kınalı Keklik  (Alectoris chukar) görünümü (Özkan, 2012) 
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1.3. Kınalı Keklik Bakım, Besleme ile Yetiştirme Uygulamaları 

Kınalı keklikler kafes siteminde ve yer sisteminde olmak üzere iki 

şekilde yetiştirilir. Keklikler kafes sisteminde yetiştirmeye uygun 

hayvanalar olup, kafeslerde ikili, üçlü ve daha büyük koloniler halinde 

yetiştirilebilirler. Kınalı kekiklerde büyük koloniler halinde 

yetiştirtilmesinde döllülük oranı düşmektedir. Özellikle 1:1 veya 2:1 

şeklinde yetiştirilmesinde döllülük oranı %84 e kadar çıkmaktadır 

(Kırıkçı ve ark., 1997; Alkan ve ark., 2008; Özkan ve ark., 2020; Özkan, 

2020). 

Nitekim, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, XV. Bölge Müdürlüğü, 

Kahramanmaraş İl Şube Müdürlüğü, Kapıçam Kınalı Keklik Üretim 

İstasyonunda yapılan denmelerde 2 dişiye 1 erkekle yapılan üretimde 

büyük başarı elde edilmiştir. İyi verim alabilmek için damızlık sürü 

seçimi ne dikkat edilmelidir. Hayvanların bir yaşını tamamlamış olması 

işletmeciye yük gibi görünse de yetiştiricilik için önemlidir. Kınalı 

keklikler, doğada Nisan ve Mayıs aylarında üreme faaliyetlerine başlar 

ve temmuz aynın ilk yarısına kadar devam eder. Entansif yetiştiricilikte 

konfor uygun şartlar sağlandığında aralık ayı ile nisan ayları arsında 

ekonomik bir yumurta verimi alınmakla birlikte, yeterli sayıda damızlık 

bulunması halinde damızlık sürü değiştirilip üretim dönemi ağustos ayı 

sonlarına kadar devam ettirilebilir. Yumurtlama süresi günlük 14-18 

saat ışıklandırma ile uzatılabilir. Her dişiden sezonda 80-120 adet 

yumurta alınabilir. Yumurtalar günde 2 kez toplanması, entansif 

şartlarda yetiştirilen kekliklerde, yumurtaları kırmaya yönelik 
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davranışlara çok sık rastlandığından kırık ve çatlak yumurta oranını 

azaltacaktır. Toplanan keklik yumurtaları, 7-14 gün arasında uygun 

koşularda bekletilerek kuluçka makinesine konulmalıdır. Kuluçka 

süresi 24 gündür. 

 

Şekil 8.  Damızlıkhane ünitesi görünümü (Özkan, 2006) 

Kınalı keklikler kannibalizme meyilli hayvanlar olup, bu davranış 

bozukluğu genellikle bulunduruldukları ortam fazla kalabalık olması ve 

ortamda ışı şiddetinin ile stres faktörlerinin olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Kınalı keklikleri büyütmek çok zor ve meşakkatli bir iştir. Keklik 

civcivler çok aktif oldukları için  ana makinelerinde büyütülmesi 

uygundur. Ana makilerinde ve ortamın ısısı 33oC olmalı ve bu ısı 3 

günde 1oC azaltılarak 21oC’de sabitlenmelidir. 6 haftalık yaşa gelince 

ana makinelerinden alınarak üç bölmeli olan voliyerlerin giriş 

kısımlarına alınarak, kekliklere keklik piliç geliştirme yemi kesim veya 
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doğaya salım dönemine kadar verilmelidir (Anonim, 2021f; Kırıkçı ve 

ark., 1997; Alkan ve ark., 2008). 

Şekil 9. Voliyer ünitesi kısımlarının görünümü (Özkan, 2015) 

Keklik civcivlerinde ilk 15 günlük yaş döneminde önemli miktarlarda 

civciv kaybı meydana gelmektedir. Civcivler ilk birkaç gün kafes 

içerisindeki büyütmelerde meydana gelebilecek ayak yaralanmalarını 

önlemek için, 4x4 mm genişliğinde yüzeyi pütürlü olan plastik sıva teli 

ile kaplanmış kafesler içerisinde veya altlık serilmiş yerlerde 

büyütülmelidir. Civcivler çok aktif olduğundan büyütme ortamlarında 

küçük bölmelerin kullanılması uygun olacaktır. 

Civcivlerin su içmesi için konulan sulukların derinliği boğulma ve 

ıslanmaların önüne geçebilmek için l cm' yi geçmeyen hafif yayvan kaplar 

şeklinde olması uygundur. İlk 10 hafta içinde her 100 civciv için 1m 
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uzunlukta bir yemlik ve sürekli su bulunduran otomatik suluklar 

bulundurulmalı ve sulukların derinliği 2.5 cm geçmemelidir.  

Keklikler için gerekli yer ihtiyacı yaşa bağlı olarak değişmekte olup ilk 

10 haftada 600cm2’lik alan bir keklik için yeterli iken bu yaştan sonra 

18-20. haftaya kadar 1200 cm2 alan gereklidir. 3x2 m uzunluğunda ve 

2m yüksekliğinde kapalı bir alanda 15 çift damızlık keklik başarılı bir 

şekilde yetiştirilebilir (Küçükyılmaz, 2003). 

 Kınalı kekliklerde kuluçka inkübasyon süreleri 24 gün olup, 21 gün ön 

gelişim makinesinde son 3 günü ise çıkım makinesine alınmadır. Ön 

gelişim makinesinde 37,6 oC ve % 60 nemde iken çıkım makinesinde 

36,7oC ve %70-75 nemde olması gerekmektedir (Küçükyılmaz, 2003). 

Yumurtlama sezonundan önce döllülükten emin olabilmek için üretim 

döneminde ilk alınan yavrular damızlık için ayrılmalı ve seçimde dikkatli 

olunmalıdır. 

Keklikler eşeysel olgunluğa 34 haftalık yaşta ulaşırken, ilk yumurta 

üretimşnede bu yaşta başlarlar. Her dişi keklik bir sezonda 80-100 adet 

arasında yumurtlayabilir. Doğada kınalı keklikler ilkbahar başından 

(Mart ve Nisan) temmuz ayının ilk yarısına kadar yumurtlarlar. Bu 

üretim sezonu kontrollü yetiştirme şartlarında gerekli koşullar 

sağlanmasıyla uzatılabilir.   
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Şekil 10. Damızlıkhane ünitesi (Anonim, 2021b) 

Damızlıkhaneye kınalı keklikler 34 haftalık yaştan itibaren alınmaya 

başlanır. Öncelikle damızlık kafeslere erkek keklikler alınır. Damızlık 

kekliklere % 20 ham protein ve 2700 metabolik enerjiye sahip keklik 

yumurta yemi verilmelidir. 5-7 gün arasında suni ışıklandırma ile 

erkeklerin kızışmasıyla dişileri arzu ederler. Böylelikle alınan 

yumurtaların döllü olması sağlanır.  Erkek keklikler 4 aylık bir dönemde 

üstün fertilite özelliği gösterirler. Dişi keklikleri kafeslere konulduğunda 

erkek ve dişilerin birbirine rahat alışmasını ve aşım isteğini artırmak için 

hayvanlara vanilya içerikli spreyler sıkılmalıdır (Örnek vanilya spreyi: 20 

lt’lik sırt pompasına 50 gr’lık 5 paket vanilya ve 2 çay kaşığı şeker). 

Alınan yumurtalar maksimum 14 gün bekletilmelidir. Sürü üniformitesini 

sağlamak için kuluçka makinesine atılacak olan yumurta sayısı 1400 
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olmalıdır. 21 gün ön gelişim makinesinde 3 günde çıkım makinesinde 

bekletilmelidir.  

Çıkım makinesinde çıkan civcivlerin tüylerinin kuruduğundan ve parlak 

olduğundan emin olunduğunda ana makinesine alınmalıdır. Ana 

makinesine alınan civcivlerin oda sıcaklığı 33 oC olmalı ve hayvanlara ilk 

2 saat sadece ılık  % 5’lik şekerli su verilmelidir. İki saatin sonunda 

hayvanlara keklik civciv yemi verilmelidir. Bu yemin örneği kitabın 

eklerinde verilmiş olup yemin % 28 ham protein ve en az 3050 metabolik 

enerjiye sahip olmalıdır.  

Keklik civcivlerine 2. Haftadan itibaren 0,5 mm’ lik ince kum ya da 

mermer tozu verilmesi hayvanların yemden yararlanmasını artıracaktır. 

Keklik civcivleri ana makinelerinde en fazla 45 gün süre ile kalmalıdır.  

Sonrasında doğaya adaptasyon kafeslerinin (voliyer) giriş kısımlarına 

alınmalıdır.  

Doğaya adaptasyon kafesleri üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar; 

1- Giriş 

2- Balkon  

3- Doğaya adaptasyon (topraklı) kısmıdır. 
 

Voliyere alınan keklik civcivleri artık palaz haline gelmişlerdir. Kanatlı 

hayvanalar da aniden yem değişikliği stres yaratacağı için hayvanların 

civciv yemi 2-4 gün süre ile verilmeye devam edilmelidir. Sonrasında 

Keklik büyütme yemine (%24 ham protein ve 3100 metabolik enerji) 

geçilmelidir. Geçiş sırasında 4 gün süre ile civciv yemi ve büyütme yemi  
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%50 oranında karıştırılmalıdır. Keklik palazları, voliyerin giriş 

kısımlarında ilkim şartları dikkate alınarak 10-20 süre ile kalmalıdır. 

Sonrasında hayvanlar balkan kısımlarına alınmalı ve gece tekrar giriş 

kısmına alınması sağlanmalıdır. Böylelikle hayvanlar gece ve gündüz 

arasındaki ısı farklarına kendilerini adapte etmeyi öğrenmektedir. 

Balkon kısmında da 10-20 gün süre ile bırakılmalı ve sonrasında voliyerin 

son kısmı olan doğaya adaptasyon bölümüne alınmalıdır. Bu bölümde 

hayvanlar kanalarını geliştirmeyi, dış parazitlerinden kendileri kurtulmayı 

ve uçmayı öğrenmektedirler.  Hayvanlarda kannibalizm davranış 

bozukluğunu önlemek için düzenli olarak A,C,K vitamini içerikli vitamin 

takviyesi yapılması uygun olacaktır. Ayrıca, düzenli olarak demet halinde 

taze yoncanın da verilmesi söz konusu davranış bozukluğunun azalmasına 

neden olacaktır. 

 Kekliklerin, avlaklar ve doğaya adaptasyon için yetiştiriciliği 

yapıldığında, voliyerlerde en fazla 110 gün kalması hayvanların doğaya 

adaptasyonlarını kolaylaştıracaktır.   

1.4 Kınalı Kekiklerin Doğaya ve Avlaklara Adaptasyonu  

Kınalı keklikler doğaya adaptasyonunda adaptasyon seçimi çok önemlidir. 

Kekiklerin yaşam habitatları çok iyi bilinmelidir. Keklikler sarp 

kayalıklarda ve çalılarda yaşarlar. Salım yapılacak alanda su kaynağının 

olması gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca salım yapılacak alanda doğal 

kekliğin olması ve salım zamanın doğadaki üreme zamanı ile aynı 

dönemde olması adaptasyon için kolaylık sağlayacaktır. Uygun habitat 

bulunduğunda, tespit edilen alana en az 350 adet keklik salım yapılması ve 
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hayvanlar bırakılması sırasında 50 adet hayvanın kafeslerde ve kafesler 

arasında 300 m mesafe olması gerekmektedir. Böylece, aralarda ki 

mesafede hayvanların predatörlerine av olma olasılığını azaltmakta ve 

mevcutta bulunan doğal kekliklerle koloni oluşturmasına olanak 

sağlayacaktır. 

1.5 . Yetiştirme Sistemleri 

Keklikler sıcak ve soğuklara karşı dayanıklı hayvanlardır. Bundan 

dolayı açık alanlarda inşa edilecek yarı açık barınaklar keklik 

yetiştiriciliği için çok uygundur. Barınaklar direkt güneş ışığı, yağmur 

ve rüzgardan korunacak şekilde inşa edilmelidir. Yetişkin keklikler, 

direkt güneş ışığı ve yüksek sıcaklığa karşı örtü malzemesi ve gölgelik 

yapılmak suretiyle büyük gruplar halinde başarılı bir şekilde 

yetiştirilebilir. 25 m uzunluğunda 4.5 m genişliğinde, 5m yükseldiğinde 

kapalı bir alanda 800 adet damızlık keklik başarılı bir şekilde 

yetiştirilebileceği gibi keklikler kafes sisteminde yetiştirmeye 

uygundur. İkili, üçlü ve daha büyük sürüler halinde bulundurulabilirler. 

4x5x5m boyutlarındaki bir damızlıkhanede 360 adet (240 dişi, 120 

erkek) damızlık keklikle entansif bir yetiştiricilik yapılabilir. 

İyi bir döllülük oranı küçük gruplarda elde edilir. Keklikleri topaktaki 

organizmalardan uzak tutmak için, kafesler toprak zeminden belli 

seviyede yüksek olmalıdır. Ayrıca, yumurta yapabilmeleri için kafes 

içerisine saman, ot, ağaç dalı veya kaya parçası gibi materyaller 

bulunan folluk ilave edilebilir. 
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1.6. Kuluçka 

Kekliklerin yumurtası benekli olup, kuluçka süresi 24  gün olup, 

yumurta ağırlığı 14-24 gr arasında değişmektedir. 

Doğada bulunan  keklikler, günde 1 veya 2 günde 1 adet yumurtlarlar. 

Kuluçkaya bırakılan yumurta 12-17 arasında değişirmektedir. Bir 

sezonda 2 kere kuluçkaya yatma kontrollü yetiştiricilikte mümkün 

olurken, yabani hayattaki kekliklerde bu durum açıklıkla 

bilinmemektedir. 

Entansif yetiştiricilikte keklikler genellikle doğal kuluçkaya meyilli 

değillerdir. Bundan dolayı civciv çıkarabilmek için yumurtaların 

toplanıp kuluçka makinesine konması gerekir. Keklik yumurtaları 

günde en az 2 kere toplanmalıdır. Böylece kırk çatlak oranı azalırken, 

sıcak havalarda embiriyonik gelişmeyi önlemek mümkündür. 

Damızlık yumurtalar bir yün parçasıyla kirlerinden temizlendikten 

sonra 14C sıcaklık ve %75 nem olan bir yumurta bekletme 

dolaplarında ve günde 2 kez 45 derece çevirerek 2 haftadan daha uzun 

bir süre muhafaza edilebilirler. 

 Kapıçam kınalı keklik üretme istasyonunda yapılan gözlemler 

sonucunda, kuluçka makinesindeki sıcaklık 37.6C, nem %59-60, 

21.günde çıkış bölümünde ise sıcaklık 36.5C, nem %69 olmalıdır. 

Kuluçkaya konulan yumurtalar günde en az 8 kez çevrilmelidir. 21. 

günde çıkış bölümüne alınan yumurtalarda çevirme işlemi son bulur. 
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21. günde ışık muayenesi yapılarak dölsüz yumurtalar ayrılır, döllü 

yumurtalar ise son 3 günde çıkış bölümünde tutularak çıkış sağlanır. 

Hastalıklar için tedbir amaçlı ve bakteriyel bulaşmalara karşı, yumurta 

ve kuluçka ekipmanları formaldehit ve potasyum permanganat ile 

fümigasyona tabi tutulmalıdır. Kuluçka odasının sağlıklı şartlara sahip 

olması önemlidir. Ucuz ve güvenli bir dezenfektan ile oda ve 

ekipmanlar yıkanmalıdır. Raf ve duvarlar önce suyla daha sonra 

dezenfektan madde ile son yıkama yapılmalıdır. 

Kekliklerin kuluçka performansları damızlığa alınan kekliklerin 

performansları ile doğru orantılıdır. Damızlık için yapılan seleksiyonda 

erkeklerin, canlı ağırlıkların düşük olmamasına ve özellikle erkek 

kekliklerin uzun ve kuvvetli mahmuzlar ile tüylerinin parlak olmasına 

dikkat edilmelidir. 

 

Şekil 11.  Kuluçkahane ünitesi görünümü (Özkan, 2006) 
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Keklik yumurtalarında % 60-80 arasında döllülük oranı,  % 50-80 

civarında kuluçka randımanı, %90-95 oranında çıkış 

gerçekleşmektedir. Kuluçka randımanı ideal şartlarda %85’e kadar 

yükseltilebilir. Bunun için sürüdeki Erkek / Dişi oranı, bakım- besleme 

ve kuluçka şartları düzeltilmelidir. 

1.7. Kınalı Kekliklerin Beslenmesi 

Kuluçkadan alınan civcivlere % 5’lik şekerli su verildikten 3-4 saat 

sonra keklik civciv yemi verilmeye başlanmalıdır. Keklik 

civcivlerine başlama yemi olarak, % 28 HP ve 2900 ME  içeren 

keklik başlangıç yemi verilebilir. Bu yem 5 haftalık yaşa kadar 

verilmelidir. Büyütme döneminde 2600 kcal/kg metebolik enerji ve 

% 22-24 HP ve 3100 ME içeren yemlerle beslenebilirler. Kekliklere 

bitirme yemi olarak da % 16-18HP ve 2800 ME içeren yemler 

verilebilir.  

Bütün kanatlı türleri arasında değişik özellikler bakımından 

benzerlikler bulunmasına rağmen her bir türün özellikleri ve 

ihtiyaçları yapılacak araştırmalara göre ortaya çıkarılmalıdır. Benzer 

şekilde keklik türleri içinde aynı genelleştirmeyi yapmak mümkün 

değildir. Hepsinin canlı ağırlık artışı, ergin canlı ağırlığı ve diğer bazı 

performans özellikleri arasında farklar mevcuttur. 

Bugün yıllardır T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan 

keklikler için kullanılan yemler hakkında oldukça fazla bilgi edinilmiş 

olup beslenmesi konusunda da pratik sonuçlar geliştirilmiştir. Kınalı 
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keklik üretim dönemi üç parçaya ayrılarak beslenmektedir. Bu dönemler 

büyütme, gelişme ve üreme dönemleridir.  

Kınalı kekliklerin ilk haftalarda gelişme hızının yüksek olmasına bağlı 

olarak yüksek protein yanında yüksek enerji düzeyine de ihtiyaç 

duyulmaktadırlar. Ayrıca bu hayvanlar hareketli olmaları ve yüksek tüy 

gelişimi nedeniyle de fazla miktarda enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu dönem 

içerisinde yemlerde bulunması gereken protein düzeyi % 27-28 ve enerji 

düzeyi 3000 kcal ME/kg düzeyinde olmalıdır. İlk 4 hafta kaliteli yemlerle 

beslenen hayvanlarda 9. Haftadan sonra ilerleyen yaslarla bitlikte enerji 

düzeyleri 2900, 2800 ve 2400 kcal ME/kg ve protein düzeyleri sırasıyla 

% 18, % 15 ve % 14 olan yemlerin kullanılabilir. 

Kekliklerin ergin yaşlarında iki ayrı dönem söz konusudur. 

1-  Yumurta üretim dönemi dışında, 

2-  Yumurta üretimi döneminde. 

Tüy gelişimini tamamlayan ve ergin canlı ağırlığa ulaşmış hayvanlar 

yumurta üretimi dışında kaldıkları dönemde için enerji ihtiyaçları son 

derece düşüktür. Bu dönemde uygulanacak yoğun besleme hayvanlarda 

yağlanmaya neden olabileceğinden yumurta üretim döneminde döllülük 

oranının düşmesi gibi olumsuzlukları beraberinde getirecektir. Bu 

nedenle bu dönemde yemlerin enerji içeriği 2400 kcal ME/Kg ve 

protein % 18'dan yüksek olmamalıdır. 

Yumurta üretimine başlanacağı zaman hayvanların besin madde 

ihtiyaçları artacaktır. Enerji, protein ve mineral madde özellikle de 
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kalsiyum ihtiyaçlarında artma olacaktır. Yumurtalarda kuluçkalık 

özellikleri ve döllülük oranının arttırılması nedeniyle de bu dönemdeki 

besleme önem taşır. Yumurta üretimi döneminde damızlık keklik 

yumurta yemi verilmesi uygundur. Uygun kalsiyum içerikli yemelerin, 

yumurtlamaya başlamadan 1–2 hafta önce verilmeye başlanması 

özellikle kabuk kalitesinin düzenli olmasında ve kırılma direncinin 

yüksek olmasında önem taşımaktadır. 

Kınalı kekliklerin, vitamin ve diğer mikro elementlere ait ihtiyaçların 

yemlerle tek tek karşılanması yerine, fabrikasyon olarak hazır karmalar 

halinde alınarak yemlere ilave edilmesi yeterli olacaktır. 

Yumurtlama dönemi keklik beslemede kullanılan yemler toz, granül 

veya pelet şeklinde olabilir. Pelet yemler kullanılacaksa bunların 3 mm' 

den daha büyük olmaması uygun olacaktır. 

Çizelge 1. Örnek Keklik Rasyonları 

Yemler Ham Protein (%) Enerji (ME) (kcal/kg) 

KEKLİK CİVCİV 0-5HF 28,6 3.041 

KEKLİK BÜYTÜTME6-9 HF 24,5 3.132 

KEKLİK YUMURTA 20,6 2.794 

YEMLER 

 Keklik Civciv 0-5hafta Keklik Büyt.6-9 Hafta Keklik Yumurta 

Yemi 

Hammadde Miktar (kg) Miktar (kg) Miktar (kg) 

MISIR 285 372 465 
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SFK 48 311,6 132 251 

FULL-FAT SOYA 310 358,2 132 

A.T.K-35 32 82  

B.YAG 20 16 30 

M.TOZU 5 13 12 

DCP 25 15,8 80 

CİVCİV VM 2,5 2,5 21,9 

PELET 

BAGLAYICI 4 4 2 

LİZİN 0,5 0,5 2,5 

METİYONIN 2 1,6 0,5 

ANTKOKS. 0,4 0,4 2,1 

TUZ 2 2 1 

TOPLAM 1000 1000 1000 

Tablo1. Örnek Kınalı Keklik yemi rasyonları (Özkan, 2006) 

1.8. Hastalıklar ve Koruma 

Kınalı kekliklerde hastalıktan korunmanın en etkili yolu dezenfeksiyona 

özen gösterilmeli ve hayvanların dışkıları ile münasebetlerini minimuma 

indirgenmelidir. 

Kınalı kekliklerden çok görülen ve önlem alınmaması halinde büyük 

kayıplara sebep olan en önemli hastalık koksidiyozdur.  

Koksidiyoz, özellikle ilk 15 günlük dönemde civcivlerde oldukça sık 

görülmekle erken önlem alınmaması halinde tedavisi çok zordur. 
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Koksidiyozdan korunmak için, hayvanların dışkıları ile ilişkilerini en 

aza indirgenmesi ve koksidiyostatik ilaçların su ve yemlerine katılması 

ile mümkündür. Özellikle, sülfonamid grubundan geniş spektrumlu 

antimikrobiyal ilaçların kullanılması uygun olacaktır (Tekeli ve ark., 

2016). 

Ayrıca, korunmanın bir diğer yolu da fenolik bir bileşik olan tanen 

içerikli maddelerin verilmesidir. Örneğin, mavi servi ağacının 

tohumlarının kaynatılarak soğuk olarak sularına verilmesi olabilir (1kg 

canlı ağırlık için 4 adet tohum). 

Üretim istasyonlarında doğaya uyum ünitesinde doğaya yakın bir ortam 

oluşturarak özellikle stres faktörleri kaldırılarak başta kannibalizm 

olmak üzere stres kaynaklı hastalıklarda bertaraf edilmektedir (Şekil 4-

5). 

Açık alanlarda yetiştiricilik yapıldığında kedi, köpek, fare, sıçan, 

gelincik, tilki vb. zararlılara karşı korunmaları gereklidir. Ayrıca diğer 

kanatlı hayvanlar ve kuşların barınaklara girmesine de izin 

verilmemelidir (Anonim, 2021 b). 

Ayrıca, rutin olarak dış parazitlerden korunmak için gerekli tedbirler 

alınlıdır. 

1.9. Kınalı Kekliklerin Ötme Şekline Göre Dili 

1- Vıt vıt vıt : Ötmeye başlangıçtır. 



480 | Sürdürülebilirlik için Gıda, Çevre, Tarımsal Ormancılık  
ve Tarımda Yeni Araştırmalar   

 
2- Gag gubak :  Bu ses kekliğin kendisine özel ve en çok bilinen 

sesidir. Hayvan bu şekilde ötmeye başladığı anda 

neşelenmiştir. 

3- Vıçco vıçco : Kekliğin  uçmaya başladığı anda kullandığı ötme 

sesidir. 

4- Cık cık cık : Kekliklerin uçama esnasında kullandığı ötme 

sesidir. 

5- Vıdı vıdı vıdı : Kekliklerin yem bulduğu anda kullandığı bir 

ötme şeklidir. Böylece, keklik hem yavrularını hem de eşini 

yemin varılığndna haberdar etder. 

6-  Ga ga ga ga: Keklikler karşılıklı olarak ötmeye başladıkları 

anda karşındaki hem cinsini azarlamak için kullandığı ötme 

şeklidir. 

7- Gavvuk: Keklikler bir tehlike hissetkler anda diğerlerini 

uyarmak için kullandığı ötme şeklidir. 

8- Cırhıt Cırhıt : Uzakta bir alanda tehlike olduğu anda kullandığı 

ötme şeklidir. 

9- Gır gır gır: Doğan Şahin, Atmaca gibi kanatlı predatörlerini 

gördüklerinde kullandıkalrı ötme şeklidir. 

10- Fııyık Fııyık: Dişine gücünü ispat ederek yanına çağırmak için 

kullandığı ötme şeklidir. 

11-  Gırç gırç: Memeli predatörlerini gördüğü zaman  kullandığı 

ötme şeklidir. 

12-  Fır fır fır: Kavga esnasında kullandığı ve meydan okuma için 

kullandığı ötme şeklidir. 
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2. SONUÇ 

Keklik üretiminde üç temel hedef vardır; bunlardan birincisi av 

hayvanı olarak kullanımı, insanlara et tüketiminde bir alternatif 

sunulması ve doğadaki popülasyonun artırılması için doğaya 

salmaktır. 

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için Türkiye’nin ekolojik şartları 

uygundur. Türkiye’nin her bölgesine av alanları kurmak mümkün 

olduğu için T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı örnek, devlet ve genel 

avlak isimleri altında avlak türlerini avcıların kullanıma sunmaya 

hazırlanmaktır. 

Keklik etinin geçmişten günümüze kadar çok sevilerek gelmesi ve 

porsiyon olarak tüketime uygun olduklarından restoranlar için ideal 

bir hayvan olup besleme ve yetiştirme kolaylığı, hastalıklara karşı 

diğer kanatlılara nazaran daha dayanıklı olması keklik 

yetiştiriciliğinin avantajlarındandır. Bu avantajları göz önünde 

bulundurulduğunda keklik yetiştiriciliği yaparak önemli miktarda 

gelir elde etmek mümkündür. Tabi ki ilgili bakanlığın böyle bir amacı 

bulunmamakta olup, doğada mevcut bulunan dengenin korunmasını 

sağlamaktır. 

Ayrıca, ilgili bakanlık hububat üretiminin baş zararlısı olan sünelerin  

(Eurygaster spp.) erginleri için mücadelede kullanmakta olup, keklik 

sünenin baş predatörleri arsında gelmektedir. Kınalı keklik dolaylı 

olarak da olsa ergin süneleri yiyerek, buğday üreminde hem kalitatif 
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hem de kantitatif özelliklerin korunması ile verim ve kalite bakımından 

da olumlu sonuçların alınmasına yardımcı olur (Anonim, 2021f). 
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