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ÖN SÖZ 

Entegre tarım sistemleri, birden fazla tarım işletmesinin etkileşimde 

bulunduğu sistemlerdir. Bu sistemler, bir bileşenden gelen atık, başka 

bir bileşen için girdi olarak kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Bu 

sistemler arasında karşılıklı bağımlılık ve esneklik mevcuttur. Entegre 

çiftçilik genellikle hem bitkisel üretim hem de hayvancılık işletmelerini 

içerir. Birden fazla işletmeyi yönetmenin karmaşıklığı da dahil olmak 

üzere entegre çiftçilikle ilgili birçok zorluk vardır. Yardımcı 

teknolojiler, bu sistemlerin benimsenmesini kolaylaştırabilir. 

Nüfustaki yüksek artış hızı gıda talebini artırmaktadır, doğal 

kaynakların mevcut kullanımları oldukça yoğun stres altındadır, iklim 

değişikliği tarımda verimliliği azaltmaktadır ve gıda israfı büyük bir 

pazar verimsizliği ve çevresel bir tehdittir. Mevcut gıda ekonomisi, 

muazzam çelişkilerle karakterizedir. Gıda dağları, bol süpermarketler 

ve artan obezite seviyeleri, yaygın açlık ve yetersiz beslenme ile tam bir 

tezat oluşturmaktadır. Gıdada ulusötesi şirketler piyasaya hakimdir ve 

sübvansiyonlardan yararlanırken, gelişmekte olan ülkelerdeki çiftçiler 

yoksul kalmaya devam etmektedir. Artan toksisite ve çiftlik 

hayvanlarının ekolojik etkileri, küresel gıda ekonomisinin giderek 

sarsılan çevresel temellere dayandığı anlamına gelmektedir.  

Sosyal olarak adil, ekolojik olarak rasyonel ve insancıl gıda 

ekonomileri inşa etmenin bir yolunu nasıl bulabileceğimizi düşünüyor 

ve bu kitabın bu uğurda fayda sağlamasını umuyoruz. 

Dr. Öğr. Üyesi Aynur BİLMEZ ÖZÇINAR 
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GİRİŞ 

Türkiye uygun coğrafi koşullarının yanında elverişli iklim ve toprak 

yapısı nedeni ile tarımda önemli bir yere sahiptir. Gelecekte önemli artış 

beklenen dünya nüfusunda besin açığı sorunu ile karşılaşacağı ön 

görülmektedir. Besin açığının kapanmasında, tarımsal üretim içinde 

sebze tarımında da önemli gelişmelerin yaşanmasına gereksinim 

duyulmaktadır. Sebzelerin insan sağlığına etkisi bakımından içerdiği 

önemli mineral maddeler, vitaminler, hormonlar, antibiyotikler ve 

antioksidan maddeleri içermesi sebebiyle tarımsal sanayinin ve onun 

farkı bileşenlerinin hammadde ihtiyacını karşılamaktadır. Bitkisel 

ürünler arasında sebzelerin gübre kullanım etkinlikleri en yüksek 

seviyededir. Toprakta çeşitli yollarda kaybolan besin maddeleri ya da 

bilinçsiz bir şekilde yapılan fazla gübre uygulamaları verim ve kalitede 

kayıplara yol açmaktadır. Türkiye tarımında birim alanda kullanılan 

gübre miktarı Avrupa ülkelerinin çok gerisinde olmasına rağmen hatalı 

gübreleme nedeni ile topraklarda ve ürünlerde sorunlar yaşanmaktadır. 

Bu durum gübre kullanım uygulamalarının hatalı yapıldığına işaret 

etmektedir (Eyüpoğlu, 2002). 

1. GENEL BİLGİLER ve KAYNAK ÖZETLERİ  

1.1. Azot (N) 

 Bitki büyümesi ve gelişiminde rol alan mutlak besin elementlerinin 

başında azot (N2) gelmektedir. Canlılarda önemli görevler üstlenen 

nükleik asitler, amino asitler, proteinler ve önemli bazı vitaminlerin 

yapısında %15 oranında bulunmaktadır. Atmosferde bulunan gazlar 



6 | ENTEGRE TARIM SİSTEMLERİ VE ÇİFTÇİLİĞİN GELECEĞİ 

 

içindeki azot oranı % 78 oranında bulunmaktadır. Bitkilerin azotu gaz 

halinde kullanmaları olanaksızdır. Bitkilerin azot kullanımı nitrit 

bakterileri üzerinden nitrite, nitrit ise nitrat bakterileri üzerinden 

nitratlara dönüştürülmesi ile mümkün olabilmektedir (Aslan.,1999). 

Azotun bitkiler için kullanılabilir forma dönüşmesi tamamen topraktaki 

şartlarına (mikrobiyal ve fizyokimyasal aktivitelere) bağlı olarak 

gerçekleşmektedir (Daroub ve Snyder ., 2012). 

Dünyadaki mevcut azotun (N) yaklaşık % 98’i litosfer katmanında 

bulunmaktadır (taş küre). Atmosferin % 78’i N2’ dan oluşmaktadır. 

Topraklarda ortalama N miktarları % 0.02 ile % 0.5 arasında 

değişmekle birlikte genel ortalama miktar ise % 0.15’dir (Turan ve 

Horuz, 2012). Toprakta bulunan N’un önemli bir kısmı organik formda 

bulunmaktadır. Normal şartlar altında yıllık organik-N’in % 2-3 

mineralize olmaktadır. Topraktaki NO3-N ve NH4-N miktarı (inorganik 

form) toplam N’un yaklaşık % 1-2’sini kapsamaktadır (Anonim, 2018) 

1.2. Azot Döngüsü 

Toprakta azotlu bileşiklerin meydana gelmesi değişik faktörlerin 

(mikroorganizmalar, bitkiler ve insanların endüstriyel ve tarımsal 

faaliyetler) etkisi altında gerçekleşmektedir. Yaşanan doğa 

olaylarının(yıldırım düşmesi, şimşek çakması) etkisi nedeniyle azot ile 

oksijenin tepkimesi sonucunda baklagillerden (fasulye, bakla v.b) 

oluşan sebzelerin köklerinde yaşayan bakteriler tarafından amonyağa 

çevrilerek azot döngüsü gerçekleştirmektedirler. Bu olay esnasında 

nitratın meydana gelmesi, nitrit üzerinden iki aşamalı bir tepkimeyle 
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değişik mikroorganizmalar aracılığı ile gerçekleşmektedir.  Bitkilerin 

önemli bir kısmı ağırlıklı olarak nitrat azotunu bünyelerine alarak 

proteinleri ve nitrojen bileşikleri meydana getirmektedirler. Nitrat 

denitrifikasyonu; nitrat azotunun elementer azota ve azot oksitlerine 

çevrimi toprakta ya da yer altı sularda meydana gelmektedir. Bitkiler 

tarafından topraktan alınan mevcut nitrat proteinler ve diğer azotlu 

bileşiklerin yapımında kullanılmaktadır (Walters, 1991). (Christy ve 

ark.,1973 ) ‘tarafından yapılan çalışma da bitkilerin kullandıkları 

azotun % 90’dan fazlasının nitrat kaynaklı azot olduğunu 

bildirmişlerdir. Sebzelerin nitrat içerikleri tür ve çeşitler arasında ciddi 

farklılıklar göstermektedir. Sebze üretiminde aşırı ve hatalı azotlu 

gübre uygulanması nitrat birikimine neden olmaktadır (Walters, 1991). 

1.3. Bitkilerin Azot Kullanımı 

 Bitkiler için hayati öneme sahip olan azot topraktan NO3- ve NH4+ 

iyonları şeklinde alınmaktadır (Christy ve ark.,1973)’ çalışmalarında 

bitkiler tarafından kullanılan azotun % 90 oranında NO3, % 10 oranında 

ise NH4+ olduğunu bildirmişlerdir. İnorganik azotun kaynağı olan 

mineralizasyon ve mineralizasyonda organik bağlı azot, amonyak ve 

nitrit üzerinden amonyum ve nitrata dönüşerek yüksek bitkiler için azot 

kaynaklarını oluşturmaktadırlar. 

Yaprağı yenen sebzelerde koyu yeşil yaprak renginin oluşması ve 

yüksek verim için aşırı azotlu gübreler kullanılmaktadır. Bitki besin 

elementleri içinde aşırı azot kullanılması veya alınan azotun protein 

dönüşümüne kadar olan süreçlerde değişik olayların etkisi ile 
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engellenmesi bitkide azot birikimine neden olmaktadır. Bu durum 

verim ve kalite kayıplarının yanında ürün dayanıklılığında da olumsuz 

etkiler yaratmaktadır (Maynard ve ark.,1976). Azotun form ve 

miktarının yanında ışık yoğunluğu, CO
2 

konsantrasyonu, yüksek ve 

düşük sıcaklık gibi etmenler nitrat ve nitrit birikimine neden olmaktadır 

(Marschner, 1984). Nitrat içeren gübre formları daha fazla nitrat
 

birikimine neden olmakta ve yaprakta akümüle olmaktadırlar 

(Lorenz,ve Weir, 1974: Venter, 1978). 

 Sebze yetiştiriciliğinde yoğun olarak kullanılan azotlu kimyasal 

gübrelerin yarattığı gıda ve çevre sorunlarının başında toprak pH’sı, 

ağır metal birikimleri, sularda ötrofikasyon ve nitrat artışı, içme 

sularının sağlıklı olmaması, bitkilerde toksik bileşiklerin oluşması 

şeklinde sorunlar meydana gelmektedir. (Karaman ve ark., 2000). Bu 

nedenle azotun neden olduğu sorunların başında nitrat kirliliği gelmekte 

ve nitrat kirliliği suda, toprakta ve bitkide olmak üzere üç şekilde sorun 

teşkil etmektedir (Sönmez ve Demir, 2011). 

Sebzeler insanların beslenmesinde oldukça önemli yer almaktadır. 

İçerdikleri önemli besin maddelerinin yanında nitrat içerikleri de sağlık 

açısından üzerinde önemle durulmaktadır. Gıdalar aracılığı ile alınan 

nitratın yaklaşık % 87’si sebze tüketimi ile meydana gelmektedir. Bazı 

çalışmalardan elde edilen bulgulara göre ıspanak ve marul gibi yapraklı 

sebzelerde yüksek oranlarda nitrat bulunmaktadır (Prasad, Chetty., 

2008; Maff, 1998; Wolff, Wasserman., 1972). Sebzelerin gelişimi için 

uygulanan aşırı azotlu gübreleme nitrat birikimine neden olmaktadır.  

Bu sebzelere örnek olarak Ispanak, marul, brokoli, lahana, kereviz, turp 
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ve pancar gibi sebzeler yüksek nitrat biriktiren sebze grubunda iken 

havuç, karnabahar, patates, fasulye ve bezelye gibi sebzeler ise orta 

düzeyde nitrat içeren sebze grubunda yer almaktadırlar (Prasad ve 

Chetty., 2008) 

 Sebzelerdeki nitrat konsantrasyon oranları 1 ile 10000 mg/kg arasında 

değişmektedir. Farklı bölgelerden toplanan pancar örneklerinden alınan 

numunelerden elde edilen nitrat içeriklerinin 630 ile 6800 mg/kg 

aralığında değiştiği bildirilmiştir (Pickston ve ark.1980). Başka bir 

çalışmada elde edilen sonuçlara göre kereviz, pancar, turp, ıspanak ve 

marul gibi sebzelerde yüksek oranlarda nitrat içeriklerine sahip 

oldukları bildirilmiştir. Çevresel şartlara göre bu sebzelerin 1000 

mg/kg’ın üzerinde nitrat içerebildikleri vurgulanmıştır. Patates, tatlı 

mısır, bezelye, karnabahar ve soğan gibi sebzeler genel olarak 200 

mg/kg’ın seviyesinden daha düşük nitrat içermektedirler (Maff, 1987). 

Polonya’da yapılmış bir çalışmada elde edilen sonuçlara göre incelenen 

kırmızı turp örneklerinin % 82’sinde, marul örneklerinin % 65’ inde 

nitrat miktarlarının kabul edilebilir düzeyini aştığını bildirmişlerdir 

(Szymczak ve Presch.,1999). İçel’de yetiştirilen bazı sebzelerin nitrat 

içerikleri bakımından incelenmesi sonuçları; marulda 1313,45 ppm, 

kıvırcık marulda 1725,88 ppm, pazıda 1003.60 ppm, terede 1220,20 

ppm, ıspanakta 861.12 ppm, kırmızı lahanada 1002 ppm, maydanozda 

866.03, taze soğanda 574.97 ppm konsantrasyonlarda nitrat içerdiği 

bildirilmiştir (Zeren ve ark.,1996). Bursa’da bazı sebzelerde yapılmış 

olan bir çalışmada turp, havuç, şalgam ve karnabaharda nitrat ve nitrit 

içerikleri incelenmiş olup çalışma sonuçlarına göre; tüketici sağlığı 
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açısından dikkat çeken ve tehlikeli boyutlarda sonuçlara ulaştıklarını 

bildirmişleridir (Şahin ve ark.,2004) 

 Ispanakta yapılan bir çalışmada % 50 amonyak ile  % 50 nitrat  

karışımından oluşan bir gübre  uygulaması, %100 nitrat  gübrelemesi 

uygulamalarının karşılaştırılması sonucunda ıspanağın nitrat içeriğinde 

%34 azalma görüldüğünü bildirmişlerdir (Mills ve ark., 1976). 

Fotosentezin bitkilerde kökleri aracılığıyla nitrat alımı üzerine hiçbir 

etkisi bulunmamaktadır. Ancak nitratın enzim etkisiyle nitrite 

indirgenmesini ışık etkisi ile gerçekleşmektedir (US National Academy 

of Sciences, 1981).  

1.4. Nitrat ve Nitrit Birikiminin Neden Olduğu Sağlık Sorunları  

İnsan sağlığı üzerine olumsuz etkileri nedeni ile nitrat ve nitrit, belirli 

konsantrasyonların üzerinde çıkması gıdalarda bulunması arzu 

edilmeyen bazı maddeler olarak bilinmektedirler. Nitrat ve nitritin aşırı 

dozları insanlarda toksik etki yapması sonucunda anemi’ye yol açmakta 

ve insanda bulunan sekonder aminlerle tepkimeye girerek kanserojen 

etki yapan nitrözaminleri meydana getirirler.  

 Organik azotun biyokimyasal oksidasyonunun son ürünü nitrat iyonu 

olduğu bildirilmiştir (Mikuska ve Vecera., 2003). Nitrat iyonları 

doğrudan toksik etki göstermezler ancak nitrat iyonları bakteriyel nitrat 

redüktaz enzimi aktif olduğunda zararlı nitrit iyonlarına dönüştüğü 

bildirilmektedir (Bories ve Bories., 1995). Nitrit iyonları ise 

hemoglobin maddesi ile etkileşime girdiğinde methemoglobini 

sorununa yol açmaktadır. Hemoglobindeki Fe+2 yükseltgenerek Fe+3’e 
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dönüşmekte, böylece kanın yetersiz O2 taşımasına neden olmaktadır. 

Bu durum methaemoglobinaemia olarak tanımlanmaktadır. Çocuklar 

için tehlikeli bir sağlık sorunu olan “mavi bebek sendromu” olarak 

adlandırılmaktadır (Cemek ve ark.,2007). Nitrit iyonları sekonder 

aminlerle tepkimeye girerek nitrozaminlerin oluşumuna neden olması 

insan sağlığı açısından ciddi riskler oluşturduğu bildirilmektedir. 

Gıdalar aracılığı ile insan vucuduna taşınan nitratın büyük bir kısmı 

boşaltım(dışkı) yoluyla dışarı atılmakta ancak bir kısmı da tükürük 

bezlerinde toplanarak ve ağız boşluğuna doğru taşınmakta ve  ağızda 

bulunan bakteriler tarafından nitrite indirgenir ve yutma yoluyla mideye 

taşınarak ve mide rahatsızlıklarına yol açmaktadır (Roberts ve Dainty., 

1991; Üren ve ark, 2007)  

 SONUÇ 

Nitrat ve nitrit’in insan sağlığı açısından olumsuz etkileri olması nedeni 

ile sebzelerde risk oluşturabilecek dozlarda bulunması arzu 

edilmemektedir. Bu nedenle ulusal ve uluslar arası mevzuata göre 

gıdalarda bulunabilecek maksimum nitrat ve nitrit içerikleri ile ilgili 

yasal düzenlemeler mevcuttur. 

Yeşil yapraklı sebzeler besinlerdeki nitratın en önemli kaynağıdır. 

Topraktaki azot bileşiklerinin durumu Sebzelerde nitrat birikimine 

neden olmaktadır. Toprakta aşırı azot birikimi olan bölgelerde 

yetiştirilen sebzeler yüksek nitrat içermektedirler. Gıdalardaki nitrat ve 

nitrit seviyesinin artması insan sağlığı açısından ciddi riskler meydana 

getirmektedirler. Bu nedenle gıdalarda nitrat birikimine yol açmamak 
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için mutlaka toprak analizleri belirlenerek uygun azot dozları ile 

gübreleme yapılmalıdır. Bu azot bileşiklerinin gıdalardaki 

konsantrasyonlarının takip edilmesi gerekmektedir (Karaçal ve 

Türetken, 1992). 
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Giriş 

Keyif verici bitkiler kategorisinde bulunan tütün (Nicotiana tabacum) 

patlıcangiller (Solanaceae) ailesinden genellikle tek yıllık bazı türler 

itibariyle çok yıllık bir bitki olup, otsu yapıda alkaloitlerce zengin 

önemli bir alkaloit bitkisidir. Kırk sekiz kromozoma sahip olup kendine 

döllenen bir bitkidir (Tso, 1972). Kültürü yapılan tütün (2n=4x=48) 

türü N. tabacum (n:24); N. silvestris (n:12) x N. tomentosiformis (n:12) 

veya N. otophora (n:12)’nın doğal melezinden meydana gelen bir 6 

amphidiploid olduğu kabul edilmektedir. Bu tür amphidiploid olması 

dolayısıyla polimorf karakterler göstermektedir (Yılmaz ve Katar, 

1996; Ren ve Timko, 2001). Bir yıllık 1-2 metre boyunda Anavatanı 

Orta Amerika olan 1492 yılında Colomb tarafından Avrupa kıtasına 

getirilmiş, oradan da bütün dünyaya yayılan tütün farklı coğrafi şartlara 

kısa sürede ve oldukça iyi şekilde uyum sağlayan adaptasyon kabiliyeti 

en iyi tarımsal ürünler arasındadır. Tütün bitkisinin çok sayıda türü 

olduğu gibi, kültürü yapılan türünün de fazla sayıda çeşit, form ve 

tipleri bulunmaktadır. Bunun doğal sonucu da çok farklı morfolojik 

yapıların ortaya çıkmasıdır. Tütün mevsimi olan yerlerde ilkbahar, 

mevsimi olmayan yerlerde ise hemen hemen her zaman dikilebilir. 

Ayrıca vejetasyon dönemi uzun olan çeşitlerin belli bir sürede 

yetiştirilebilmesi için fide olarak dikilmesi ve bu nedenle 1-2 ay gibi bir 

sürenin fideliklerde kazanılması gerekmektedir. Bundan dolayı tütün 

tohumları, 1-2 ay önceden yastıklara ekilerek fide elde edilmekte ve elde 

edilen bu fideler, tarlalara şaşırtılarak tarımı yapılır. Bitki yapısı, 

buğdaygillere benzer, kazık köklü, odunumsu ve yapraklar direk olarak 
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ana gövde ile bağlantılıdır. Yapraklar saplı veya sapsız, büyük, oval, 

tüylü, yapışkan, özel kokulu ve acı lezzetlidir. Çiçekleri boru şeklinde, 

pembe, kırmızı, sarı veya beyazdır. Tohumu çok küçüktür ve 12-15 bin 

dane 1 gram ağırlıktadır (İncekara, 1979). 

Tütün Solanaceae familyasının “Nicotiana” cinsi içerisinde yer alır ve 

Nicotiana cinsine dâhil yaklaşık 65 tür vardır. Bu türlerden genel olarak 

“Nicotiana tabacum” ve “Nicotiana rustica”, sigara, puro, pipo vb. 

tütün mamullerinin yapımında kullanılır. Dünyada üretilen tütünün 

yüzde 90’ı Nicotiana tabacum türüne dâhil Virginia, Burley ve Şark 

(Oriental) tipi tütünlerdir. Türkiye de ise yetiştirilen tütünler arasında 

kalitesi en üstün ve dünya çapında üne sahip tütünlerimizden Basma, 

Evkaf, Samsun Canik ve Samsun Maden adlarıyla bilinen tütünlerimiz 

Samsun bölgesinde üretilip yetiştirilmektedir. Ege Bölgesine göre 

kıyaslandığında çeşitlerin homojen dağılmayıp aksine farklı bölge 

yerlerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu bağlamda bölgede 

yetiştirilen tütünlerin renk, koku, tat, boyut, şekil, dış görünümü, içim 

özellikleri bakımından farklılık gösterebilmektedir. Türkiye 

tütünlerinin özellikleri bakımından Karadeniz Bölgesi tütünleri 

konumuz gereği seçilen çeşitlerin bu bölgede yetiştirilmektedir. 

Karadeniz Bölgesi tütünleri olan ve dünyaca tanınmış Samsun, Bafra 

tütünleri bu bölgede yetiştirilmektedir. Gümüşhacıköy basması hariç 

diğerlerinin hepsi zenepli ve hafif yaşmaklı tütün çeşitleridir. Bu 

bölgedeki tütünler 5 grup altında toplanmış olup, Samsun tütünleri bu 

grup içinde en önemli grubu temsil etmektedir. Samsun tütünleri, küçük 

yapraklı, tatları hoş ve hafiftir. Hiçbir harmana lüzum kalmadan yalnız 
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başına içilen yegane tütünlerimizdendir. Sigara randımanı yüksek, 

nikotin oranı çok düşüktür (%0.32-1.60). Harmanlarda ıslah gayesiyle 

kullanılmaktadır. Dünya literatürlerine Samsun tütünü olarak geçmiştir. 

Dünyanın nikotini en az tütünüdür. Tokça, tatlı, hafif kokulu ve 

yanması iyidir. Samsun tütününün oymakları arasına giren Samsun 

(Canik Oymağı) küçük yapraklı, ince dokulu, zenepli omuzsuzdur. 

Harmanlara koku vermek maksadıyla katılır ve Nail çeşidi bu oymak 

içinde yer almaktadır. Diğer oymak ise Gümüşhacıköy Basmasıdır ve 

araştırmamızda kullanılan diğer çeşidimiz olan Basma bu oymakta 

bulunur. Zenepsiz yaşmaklı, kalın dokulu, küçük yapraklı tütünlerdir. 

Karadeniz tütünleri arasında yegane yaşmaklı tütündür. Karamelemsi 

kokusu vardır. Harmanlara yavaşlılık verir. Sigara randımanı orta, 

nikotin oranı %1.00 - %1.40 arasındadır (Geçit ve ark., 2009; Peksüslü, 

ve Ark., 2012 ). 

Dünyada her yıl ortalama olarak 4 milyon ha alanda 6.7 milyon ton 

kadar tütün yaprağı üretilmekte olup Dünyada üretilen tütünlerin 

%60’ını Virigina tipi (Flue-cured), 

%15’ini Burley tipi (Air-cured), %10’unu Şark tipi (Sun-cured) ve 

geri kalanını puro ve pipo üretiminde kullanılan koyu renkli tütünler 

(Dark air-cured) oluşturmaktadır. Türkiye’de ise sözleşmeli olarak 

yaklaşık 100 bin ha alanda 60 bin ton kadar tütün yaprağı üretilmekte 

olup Türkiye’de tütün üretiminin neredeyse tamamına yakını Şark tipi 

(Oriental) olup, Dünya Şark tipi tütün üretiminin yarısı Türkiye’den 

karşılanmaktadır. Türkiye'nin ana tütün üretim bölgeleri 

Karadeniz, Trakya-Marmara, Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
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bölgeleridir. Manisa Akhisar, Balıkesir, Denizli, Samsun, Uşak, 

Balıkesir ve İzmir illeri Türkiye’nin en yoğun tütün üretimi yapılan 

illeridir. Türkiye Dünyada Çin, Brezilya, Hindistan ve ABD’den sonra 

en fazla tütün üreten beşinci ülke konumundadır (Baydar, 2020b). 

Tütünün ekonomik olarak faydalanılan en önemli kısımları yani 

ekonomik değeri olan organları yaprakları ve tohumlarıdır. Tütünün 

keyf verici bir bitki olmasının nedeni yaprağında bulunan nikotin, 

nornikotin, isonikotin, nikotein, nikotellin ve nikotemin gibi alkaloitler 

olup bunlardan en önemlisi %0.3-5.0 arasında bulunan nikotin 

(C9H12N2) dir. Tütün bitkisinin kullanım alanları incelendiğinde 

yaprakları sigara, puro, pipo, enfiye, çiğneme ve nargile tütünü olarak, 

tütün yapraklarının içerdiği eterik yağlar nedeniyle - tütün kolonyası 

üretiminde ve özellikle tohumları %35-45 oranında yağ ihtiva eder. Bu 

yağ %60 linoleik asit (omega-6) ve %25 oleik asit (omega-9) içeriği 

ile değerli bir yemeklik yağ olup son yıllarda teknolojinin gelişmesi ve 

yapılan yoğun araştırmalar sonucunda tütün bitkisinden biyoyakıt elde 

edilebileceği biyoenerji bitkilerinden biri olduğu vurgulanmıştır 

(Baydar, 2020b). Tütün sanıldığının aksine sadece sigara, pipo, nargile 

değil çok fazla kullanma alanı olan çok değerli bir bitki olup en basit 

örneği atık tütün sapları 17 C0 de 1 saat süreyle ön hidroliz yapıldıktan 

sonra sodalı ortamda pişirilir. Pişirme işleminden sonra ağartma 

ardından da bazik ekstraksiyon gerçekleştirilir. SO2 ve HCl ilavesiyle 

PH'i düşürülerek yapılan asidik ekstrasyon sonunda çözülebilir selüloz 

hazırlanmış olur. Tütün oksijen kaynağı ormanlarımızın yok olmasına 

gerek kalmadan atık saplarından rayon selüloz üretilmesi mümkün olan 
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kağıt üretim endüstrisinde alternatif bir bitki konumunda olması 

gereken değerli bir bitkidir (LI ve LIU, 2013; Sesli, 2016) 

Cumhuriyetin ilk yıllarında ülke tütüncülüğünün geliştirilmesi 

açısından önemli atılım ve yatırımlar yapılmıştır. Aslında bu dönemde 

yapılan tütünde çeşit ıslahı, hastalık ve zararlılarıyla mücadele, ekici 

ve uzman kişilerin eğitimi, kurumsallaşma, üretim ve ihracatta miktar 

ve kalitenin yükseltilmesi çalışmaları Türk tütüncülüğünün gelişmesine 

ciddi katkılar sağlamıştır. Geçmişten günümüze kadar uzun yıllar 

boyunca ülkemizin farklı bölgelerinde yetiştirilen tütünler, bölgenin 

ekolojik yapısı ve kullanılan üretim tekniğinin etkisiyle birlikte 

biyolojik ve fizyolojik olarak farklı nuanslara sahip menşeiler 

oluşmuştur. Evrimsel gelişme sonucu ortaya çıkan bu genetik çeşitliliği 

korumak ve arttırmak ayrıca gerek iç tüketim gerekse dış satım ayrıca 

iç ve dış pazarda söz sahibi olabilmek için tütün üretiminde ıslah 

çalışmaları geçmişten günümüze klasik ıslah metotları ve 

biyoteknolojik yöntemler ile yeni çeşitler geliştirilerek süregelmiştir 

(Sesli, 2016). 

Tütüncülüğün gelişme seyri introdüksiyon çalışmaları ile başlamıştır. 

Daha sonra yapılan çalışmalarda hastalık ve zararlılara dayanıklılık ve 

kısmen de kalite üzerinde durulmuştur. 1960’dan sonra ise aroma ve tat 

başta olmak üzere yaprak özellikleri, dikim sıklıklarının etkileri gibi 

çalışmalar yapılmıştır. Yürütülen ıslah çalışmalarında, verimden ziyade 

öncelikle hastalıklara dayanıklılık ve sonrasında kalite ile ilgili 

çalışmalara öncelik verilmiştir (Holmes, 1938; Apple, 1962; 

Oupadissakoon ve Wernsman, 1977). Tütün ıslahı ilk olarak seleksiyon 
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ile başlamış olup özellikle teksel seçme metodu ile yeni çeşitler 

geliştirilmiştir. Akehurst (1970) tütünde ilk seleksiyon çalışmasını 

1912 yılında Hasselbring tarafından başlatıldığını bildirmektedir 

(Akehurst, 1970). Daha sonra aynı araştırıcı Howard' a atfen Hindistan 

tütünlerinde seleksiyon ıslahının yoğun olarak kullanıldığını 

bildirmiştir. 1960'lı yıllarda gerçekleştirilen seleksiyon çalışmasıyla 

hem üretici hem alıcı bazında kısa zamanda kabul görmüş olan 

çiğneme tütünlerinde pek çok saf hat ortaya çıkarılabilmiştir (Prasanna 

ve ark.,1981). Seleksiyon ıslahı ile başlayan tütün ıslah çalışmalarını 

diğer ıslah teknikleri izlemiş kombinasyon ıslahı, trasnsgeresyon, 

hetorosis, pedigri ve bulk metotları, mutasyon ıslahı ve son gelişmeler 

olarak da biyoteknolojik yöntemler ile tütünde hastalıklara, zararlılara 

olumsuz çevre koşullarına tolerans arttırılmaya çalışarak kalite ve 

verim olumlu yönde iyileştirilmeye günümüzde de devam edilmektedir. 

Tütün Bitki Islahında Neden Önemli? 

Bitki ıslahı, genetik esaslardan yararlanılarak kültür bitkilerine yeni ve 

farklı özellikler kazandırma bilimi ve sanatıdır. Bitki ıslahının temel 

hedefi; tarımsal verimliliği ve endüstriyel kalitesi yüksek, değişen 

üretici ve tüketici taleplerine cevap verebilen, hastalıklara, zararlılara 

ve olumsuz çevre şartlarına dayanıklı, stabil ve adaptasyonu geniş yeni 

türler ve çeşitler geliştirmektir. Bu hedeflere ulaşmak için başlıca 

introdüksiyon, seleksiyon, melezleme ve mutasyon gibi klasik ve 

genetik mühendisliği ve in vitro gibi biyoteknolojik yöntem ve 

tekniklerden yaralanılarak genetik varyasyon yaratmak, gözlem, ölçüm, 

test ve analiz sonuçlarına göre seçim yapmak ve en az bir özellik 
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yönüyle farklı klon, hat ve çeşit adaylarını tescil ettirmek, koruma altına 

almak, tohumluk üretmek ve pazarlamaktır (Horsch ve Ark., 1985; 

Arıcan, 1995; Sakin, 1994). Bitki ıslahında hem pratik hem de genetik 

araştırmalar için tütün çok önemli bir bitkidir. Çünkü çeşit bolluğu, 

kendine döllenme, görünür özelliklerin zenginliği, melezleme 

kolaylığıi N. tabacum’un (2n:48) birçok yabani türler ile melezleme 

imkanının olması, fazla sayıda tohum vermesi ve tohumların uzun 

yıllar çimlenme yeteneklerini koruması bitki ıslahı çalışmalarına büyük 

katkı sağlar ve bitki ıslahı ve biyoteknolojik araştırmalarda kobay bitki 

konumundadır. Aynı zamanda tütün bitkisinin fazla sayıda kromozom 

içermesi melezleme ıslahında birçok özelliğin kombinasyonunu 

mümkün kılar (Sesli, 2016). 

Tütünde Klasik ve Modern Bitki Islahı Yöntemleri 

Klasik bitki ıslahı yöntemleri Germplazm oluşturma, Seleksiyon ve 

Değerlendirme temel ıslah çalışmalarıydı. Geleneksel ıslah metodları 

ise Seleksiyon ıslahı, İn vitro ıslah, Moleküler ıslah, Transgenik, 

Seleksiyon ıslahı, Hibrit ıslahı, Mutasyon ıslahı, Poloploidi ıslahı, 

Heterosis ıslah olarak çalışılmaktaydı. Daha sonra yeni yöntemler 

geliştirilmeye başlandı. Mutasyon Islahı, Doku kültürü, Haploidi, İn 

situ ıslahı, DNA markör ve Markör geliştirme yöntemleri, Markör 

dayalı ıslah yöntemleri kullanılmaya başlandı. Günümüzde ise daha 

ileri teknolojiler kullanılarak; Moleküler markörler, Moleküler yardımlı 

seleksiyon, DNA markörleri, Bitki genom analizi, Biyoinformatik, 

Mikroarray yöntemi, Transgenik bitki eldesi gibi yöntemler 

kullanılmaktadır (Sesli, 2016). 
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1. Tütünde Seleksiyon Islahı 

Günümüzde insanlar tarafından yapılan seleksiyon doğal seleksiyona 

oranla çok daha önemlidir. Seleksiyon, klasik ıslah yöntemlerinden biri 

olsa da bitki ıslahının en zor tarafıdır. Türlerarası veya türiçi 

melezlemelerle, mutasyonlarla, kromozom yapısı veya sayısını 

değiştirmekle değişkenlik yani varyasyon kolayca yaratılabilir. Bundan 

sonra başarı, bitki ıslahçısının en uygun gen veya kromozom 

kombinasyonunu gösteren bitkilerin seçiminde gösterdiği yeteneğe 

bağlıdır. 

Literatürde, Akehurst (1970) tütünde ilk seleksiyon çalışmasının 1912 

yılında Hasselbring tarafından başlatıldığını, Ülkemizde ise ilk 

seleksiyon çalışmaları Özbaş ve İncekara tarafından başlatılmıştır. 

Özbaş (1965) 985 no.lu Düzce çeşidinden 41.no.lu Düzce çeşidini, 

64.no.lu orijinal İzmir çeşidinden de 73 no.lu İzmir çeşidini selekte 

etmiştir. İncekara (1969), ise maviküf hastalığına karsı dayanıklı hatlar 

yakalayabilmek amacıyla Ege Bölgesi'nde tabii enfeksiyona maruz 

kalmış tarlaları tarayarak sağlam görünümlü bitkileri seçmiştir. Daha 

sonra bu materyal üzerinde yapmış olduğu dayanıklılık kontrollerinden 

ise olumlu sonuç alamamıştır. Apti (1984), Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Tütün Bölgesi'nde 10 alt popülasyondan toplanan 260 teksel 

bitkide morfolojik özellikler ile verim ve kalite acısından yapılan 

seleksiyon sonucu, üstün hatlar elde edildiği bildirilmiştir. Ketenci 

(1985) Malatya ve Adıyaman yöresinden toplamış olduğu 1523 teksel 

bitki içinden, safhat seleksiyon yöntemiyle 500/24 isimli yeni bir çeşit 

geliştirdiklerini bildirmişlerdir. Ustural ve Ark. (1998) Dünya oriental 
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(şark tipi) tütün üretiminde lider konumunda olan ülkemizde, Ege 

Bölgesi'nde üretimi yapılan Sarıbağlar alt popülasyonundan toplanan 

66 teksel bitki içinden, seleksiyon ıslahı yöntemiyle 2 hat seçilmiş ve 

çeşit olarak tescili için gerekli başvuru yapıldığını bildirmişlerdir. 

Dünya’da ve Ülkemizde seleksiyon ıslahı ile daha verimli, hastalık ve 

olumsuz çevre koşullarına toleranslı ve dayanıklı ticari çeşitler 

fenotipik ve genotipik olarak seçilerek geliştirilebilmiştir. 

A. Toplu Seleksiyon: 

Bu seleksiyon metodundan yüksek ıslah çalışmalarından ziyade tohum 

üretmede faydalanılmıştır. Toplu seleksiyon grup, familya, ana bitkiden 

döl seçimi çeşitli safhaları tütün ıslahında kısıtlı olarak kullanılmıştır. 

Çeşitleri homozigot hale getirmek için bazı tütün araştırıcıları teksel 

toplu seleksiyonun kombine şeklini uygulamıştır. Seleksiyon 

popülasyon ıslahında yerli popülasyonlarının çeşitli biyotipler elde 

etmek için kullanılır. Modern popülasyon genetiğinin sonuçlarına 

dayanarak ıslah metotları ve bunların toplu seleksiyonda uygulanması 

tütün ıslahında yer bulamamıştır. Bunun sebebi pratikte popülasyon 

ıslahı ile yaratılabilen heterojen çeşitlerde birbirine karşılık gelen 

yapraklarda aynı zamanda olgunlaşmaya erişme ve teker teker hasat 

edilen yapraklarda eşit karakterlere kavuşmak zor olmuştur (Sesli, 

2016). 

B. Teksel Seçme: 

Teksel seleksiyon tütünde sık sık kullanılan bir metot olmuştur. Bu 

yöntemde sıkı bir kendine döllenme ve bunu takip eden yıllarda teksel 
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döllerin kontrolleri ile çalışılmıştır. 

N. Tabacum ve N. Rustica türleri kendine döllenir. Bazen spontan 

olarak hibridizasyon mümkündür. Tütünde teksel seçmede saf hatlar 

üzerinde durulmuştur. Bu saf hatların devam eden generasyonlarında 

birkaç defa tavsiye edilmektedir. Çünkü yerli popülasyonlarda ve bazı 

ıslah tiplerinde az veya çok heterozigotluk görülebilmektedir. Islah 

çalışmalarında sıkı bir kendine döllenme ile yapılan teksel seçimler 

devam ettirmek ve bundan daha sonra tohum üretmeleri yaprak 

homojen ıslah çeşitleri yaratmayı ve uzun yıllar genetik safiyeti 

korumayı kolaylaştırır (Sesli, 2016). Ustural ve Ark 1998, Ege 

Bölgesi'nde üretimi yapılan Sarıbağlar alt popülasyonundan toplanan 

66 teksel bitki içinden, seleksiyon ıslahı yöntemiyle 2 hat seçilmiş ve 

çeşit olarak tescili için gerekli başvuru yapılmıştır (Ustural ve ark., 

1998). 

2. Tütünde Melezleme Islahı 

Yerel varyetelerden saf hat seleksiyonuyla yenileri meydana 

getirildikten sonra ıslahçılar yeni varyabilite kaynağı olan melezlemeye 

başvurmuşlardır. 20. Yüzyıl içinde birçok ticari varyete melezleme 

yoluyla meydana getirilmiştir. Bu yolla elde edilen varyetelere melez 

varyete denmiştir. Bugün melez varyete terimi F1 tohumluğu için 

kullanılır. Melezlemeyi izleyen generasyonlarda ıslah amacına uygun 

tipler seçilmiş ve bu nedenle melezleme ıslahı tütünde çok 

kullanılmıştır (Kınay, 2020). İstenilen kombinasyonları bulabilmek için 

amaca uygun melezleme yapmak bu ıslah metodunun en önemli faktörü 
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olmuştur. F1 hibrit çeşitleri ilk kez 20. yüzyılın başında Amerika 

Birleşik Devletleri’nde mısır bitkisinde geliştirilmiştir. Ancak bundan 

çok daha önce, daha 1760’larda Kolreuter tütün bitkisinde melezlerin 

ebeveynlerinden daha üstün olduğu saptamıştır. Tütün, bitki ıslahı 

metotlarının uygulanmasında önemli model bitkilerden biridir. Bu 

bitkide basit erselik bir çiçek yapısı olmasından dolayı emaskulasyon 

ve melezleme işlemleri kolayca yapılabilmektedir. Çok sayıda tohum 

elde edilebilmesi, tür içi ve türler arası melezlenebilmesi, tütünde ıslah 

çalışmalarını kolaylaştırmaktadır (Anonim, 2013). Yapılan araştırmalar 

sonucunda elde edilen Hybrid 403LC, Hybrid 404LC ve Hybrid 501LC 

gibi çeşitler üretimde yer almaktadır (Pearce ve ark., 2011).Tütünde 

başvurulan diğer bir melezleme ıslahı ise geriye melezleme ıslahı olmuş 

ve aslında üstün olan bir çeşidin noksan yada yetersiz olan bir veya 

birkaç karekterini tamamlama amacıyla kullanılmıştır. Geriye 

melezlemenin uygulama şekli, aktarılacak genin dominant veya resesif 

olmasına göre farklılık gösterir (Demir ve Turgut, 1999). Özbaş’ın 

liderliğinde 1968 yılında başlatılıp yürütülen çalışmalar sonucunda 

geriye melezleme ıslahı metodu kullanılarak, farklı tütün bölgeleri için 

mavi küfe dayanıklı, morfolojik özellikler bakımından yerli çeşitlere 

benzer, verim ve kalite bakımından daha üstün olan 14 çeşit 

geliştirilmiş ve tescil ettirilmiştir (Altınyay ve ark., 2008). Dünya’da ve 

Ülkemizde melezleme ıslahı ile daha verimli, hastalık ve olumsuz çevre 

koşullarına toleranslı ve dayanıklı ticari çeşitler geliştirilebilmiştir. 

Ülkemizde üstün nitelikli çeşit geliştirmek üzere yürütülen ıslah 

çalışmalarında seleksiyon, melezleme ve geriye melezleme ıslahı 
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yöntemleri kullanılmıştır. Farklı ıslah çalışmaları sonucunda Ege 

Bölgesi için 7, Marmara Bölgesi için 11, Karadeniz Bölgesi için 5, 

Doğu-Güneydoğu Bölgesi için 19 olmak üzere toplam 42 çeşit tescil 

edilmiş ve üreticilerin kullanımına sunulmuştur (Peksüslü, ve Ark., 

2012). 

3. Tütünde Türler Arası Melezleme 

Tütünün dayanıklılık özelliklerinin yükseltilmesinde türler arası 

melezleme çok kullanılmıştır. Nicotiana cinsine dahil türlerden fungus, 

bakteri, virüs hastalıklarına, tütün zararlılarına, orabanja (canavar otu) 

karşı değişik derecelerde dayanıklılık gösterenler bulunmuştur (Sesli, 

2016). Yapılan araştırmalar sonucunda, N. Longiplora çeşitli virüs, 

bakteri, maviküf hastalığına, N. Glatinosa maviküf ve küllemeye, N. 

Debneyi maviküf ve kök çürüklüğüne dayanıklı olduğu bildirilmiştir 

(Burk ve Heggestad, 1966). Patetes virüslerinden kaynağını alan çizgili 

virüs (kahverengi damar virüsü) kuzey ve batı Avrupa’dan Virginia 

tütünlerinde ve patates mozaik virüsü yine birçok ülkede zarara yol 

açar. Bu hastalık ve zararlılara karşı farklı yabani tür veya Dünya’nın 

çeşitli tütün bölgelerinde yapılan melezlemeler ile immun dayanıklı 

veya toleranslı olan hibritler elde edilmeye çalışılmıştır. Yapılan 

araştırmalar sonucunda tütün mozaik virüsü ve patateste görülen kahve 

renkli damar virüsüne yüksek derecede dayanıklı hibritler elde 

edilmiştir (Sesli, 2016). N. Tabacum ve N.Rustica arasında yapılan 

türler arası ve mesafe melezlemeleri ile yanma kabiliyeti yüksek yanma 

süresi uzun hibritler elde edilmiştir. Yine interspesifik melezlerle 

gelişmesi kuvvetli ve verimi fazla hibritler elde edilmiştir. Özelliklede 
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N.Tabacum ve N.Rustica melezi gibi melezlerden elde edilmiştir 

(Murty ve Swaminathan, 1957). 

4. Tütünde Kombinasyon, Transgeresyon ve Heterosis Islahı 

Transgeresyon ile kombinasyon ıslahı sadece genetik temel ve amaç 

bakımından ayırt edilmektedir. Kombinasyon ıslahında tütün 

ebeveynlerinde bulunan çeşitli vasıfları yeniden kombine etmek için 

kullanılmıştır. Türkiye’de ıslah çalışmaları ile geliştirilip tescil 

ettirilmiş tütün çeşitlerinin büyük bir çoğunluğu kombinasyon 

melezlemesi ile geliştirilmiş olan çeşitlerdir (Baydar ve Telci, 2015). 

Transgerasyon ıslahı ise aynı özellik üzerinde etki yapan genler bir 

araya getirilmek amacı ile kullanılmıştır. Transgerasyonlar başlıca 

poligen (çoklu gen- kantitatif karakterleri belirleyen etkileri küçük 

genler) etkiye sahip olan etkilerde görülmektedir. Bu gibi genlerde 

melezler bazı özellikler bakımından ebeveynden üstün olur. Özellikle 

yaprak iriliği, bitki boyu, erkencilik, verim gibi kantitatif vasıflarda sık 

sık transgerasyonlara rastlanmıştır. Varyetelerin genotipik yapısı tam 

olarak bilinmediğinden transgerasyon elde edtmek için çok sayıda 

melezleme yapılarak, F1 ve F2 generasyonları incelenerek hangi 

özelliklerde transgerasyon olduğu araştırılarak, transgerasyon gösteren 

özellikler üzerinde seleksiyona devam etme temeline dayanan ıslah 

çeşidi olmuştur (Sesli, 2016). 

Tütün ıslahında bazı özellikler melez döllerin açılması sırasında ortaya 

çıkar. Çünkü ziraatı yapılan her iki tütün türü amphidiploiddir. (Başka 

türün genomunun ilavesiyle meydana gelen poliploidleşmeye 
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alloploidie bu gibi melezlere ise amphidiploid denir). Ayrıca 

amphidiploid olan bu iki tütün türü fazla kromozom sayısına sahiptir. 

Bu açıdan birçok özellik için polimer kalıtım faktörleri mevcuttur ve 

bunlar çaprazlamada yeni gen kombinasyonları halinde meydana gelir. 

Bunun özeli bir hali heterosistir (melez azmanlığı). Tütün bitkisi 

çiçeklerinin fazla sayıda tohumlarının olması açısından heterozis ıslahı 

kolay uygulanmış ve F1’in değerlendirilmesi mümkün olmuştur (Sesli, 

2016; Baydar, 2020a). 

Günümüzde hibrit ıslahı olarak da bilinen heterosis ıslahı, farklı 

özelliklere sahip tütünlerin melezlenmesi veya kombinasyon ıslahı ile 

farklı ebeveynlerdeki özelliklerin bir araya getirilmesi ve bu elde edilen 

farklı ve istenen özelliklerin yani genlerin birleştiği bitkinin 

ebeveynlerinden daha üstün özellikler sağlamasına, kendi 

ebeveynlerine kıyasla üstün F1 bitkileri üretme ilkesine dayanır. Hibrit 

çeşitler, iyi yetiştirme koşullarında olduğu kadar nispeten zayıf 

olanlarda da yüksek performans gösterebilir (Phılouze, 1976). 

Heterosis olgusu, 20 yüzyılın başlarında mısır F1 melezlerinde ortaya 

çıkmıştır. Ancak bundan çok daha önce, daha 1760’larda Kolreuter 

tütün bitkisinde melezlerin ebeveynlerinden daha üstün olduğu 

saptamıştır. Ebeveynlere göre daha yüksek büyüme ve gelişme gösteren 

F1’lerin üstün verim performansından yararlanılarak ticari hibrit 

çeşitler geliştirilmiştir. Ancak kendilenmiş hatlarının her melezinde 

yüksek melez azmanlığı ile karşılaşılmamıştır. En yüksek melez 

azmanlığının, genetik olarak birbirlerine uzak olan kendilenmiş hatların 

melezlerinde rastlanmıştır (Marani ve Sachs, 1966). YI et al., (2005) 
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farklı burley çeşitleri arasındaki melezlerin ebeveynlerine göre %2.9 

daha üstün olduğunu bildirmiştir. Burley tütünleri üzerine yapılan bir 

başka araştırma, melezlerin veriminin ebeveynlerden %9.8 daha yüksek 

olduğunu ortaya çıkarmıştır (Matzınger et al., 1971). Flue-cured 

tütünlerde, hibrit çeşitlerin saf hat çeşitlerinden %1,16 daha yüksek 

verime sahip olduğu bulunmuştur (Matzınger et al., 1962). Doğu 

tütünlerinde, hibrit çeşitler, ebeveynlerine kıyasla %2.8-4.7 daha 

yüksek kuru yaprak verimine sahip olduğu bildirilmiştir (Gıxharı et 

al., 2010). YI et al., Gıxharı et al., 2010b hibrit ıslahın oryantal tütünler 

için eşzamanlı verim ve kalite iyileştirmeleri rapor edilmiş ve hibrit 

ıslahın oryantal tütünler için tercih edilen yöntem olabileceğini 

bildirmişlerdir. Dünya’da ve Ülkemizde hibrit ıslahı ile daha verimli, 

hastalık ve olumsuz çevre koşullarına toleranslı ve dayanıklı ticari 

çeşitler geliştirilebilmiştir. 

5. Tütünde Mutasyon Islahı 

Çeşitlerin biyolojilerine ve iklim koşullarına göre spontan 

çaprazlamalar ender değildir. Bundan başka tütünde doğal mutasyonlar 

da görülür. Bunlardan kalite ve verimle ilişkili en iyi hatlar seçilebilir. 

Doğada kendiliğinden ve düşük frekanslarda ortaya çıkan yararlı 

mutantlar yakalanarak tarımsal üretime kazandırılabilmiştir. Ayrıca 

bilinen yöntemle ile muta gen uygulamalarıyla suni mutasyonlar elde 

edilebilir. Mutagen (mutajenler), canlı organizmaların DNA veya RNA 

gibi nükleik asitlerin yapısını değiştirerek mutasyona uğramasına sebep 

olan fiziksel veya kimyasal etmenlerdir (Genç ve Yağbasanlar, 2018). 

Fransa'da Bergerac Tütün Enstitüsünde sentetik hardal esansı buharına 
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maruz bırakılmış tütün fidanlarında bir mutasyon elde edilmiştir. Bu 

mutasyon sonucu çok yapraklı kısa gün karakterli mamuth tütünü elde 

edilmiştir (Amasino, 2013). Diğer yandan başka bir çalışmada Virginia 

Gold varyete aurea tütün çeşidi, tohumunun röntgen ışınlarına maruz 

bırakılarak Patetes Y-virüsüne karşı mukavim (dayanıklı) bir mutasyon 

ortaya çıkmıştır. Ama bu mutant esas aurea çeşidi karekterini 

kaybederek normal klorofilce zengin bir ırk halini almıştır (Okabe ve 

Ark., 1977). Bugün mutasyon ıslahında fiziksel mutagenler olarak 

röntgen, ve gama ışınları nötron, proton, elektron gibi etkenler 

kullanılır. Diğer yandan kimyasal mutagenler olarak da etil metan 

sülfonat, metil metan sülfonat, etilemin, nitroetil üretan, ethidium 

bromit gibi kimyasal mutagenler ile yaratılan genetik varyasyondan 

yeni ve farklı özellikler taşıyan mutantlar seçilebilmektedir (Baydar, 

2020a). Fiziksel mutagen (X ışını) ile elde edilmiş ilk mutant çeşit 

1936’da Endonezya’da geliştirilmiş bir tütün çeşidi Chlorina 

geliştirilmiştir (Sigurbjörnsson ve Micke A., 1974). Gerek ülkemiz 

tütün tarımı gerekse tütün dış satımında bir sorun olan mavi küf 

hastalığına dayanıklı tütün çeşitlerinin mutasyon ıslahı yöntemiyle 

geliştirilmesi amacıyla projeye 1984 yılında başlanmıştır. 1993 yılında, 

proje tamamlanarak mavi küfe dayanıklı 3 çeşit adayı ( B-3/5kr, B-

14/7kr ve B-20/10kr ) tescile verilmiştir (Sağel ve ark., 2012). Dünya’da 

ve Ülkemizde hem doğal mutasyonlar hemde kimyasal ve fiziksel 

mutagenler yardımı ile mutasyon ıslahı pratik de çok önemli olmuş 

daha verimli, hastalık ve olumsuz çevre koşullarına toleranslı ve 

dayanıklı nikotin, nornikotin gibi alkoloidler kontrol altına alınmaya 

çalışarak düşük nikotin içeren ticari çeşitler geliştirilebilmiştir. 
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6. Tütünde Poliploidy Islahı 

Organizmaların kromozom sayılarında meydana gelen değişmelere 

“Ploidy” soma hücrelerinde ikiden fazla kromozom takımı veya 

genomu bulunması ise “Polyploidy” denir. Normal diploide (2n) 

karşılık kromozom sayısı, genom temel sayısının katları halinde 

triploid (3n), tetraploid (4n), pentaploid (5n), hexaploid (6n) v.s. bir 

çoğaltma gösterirse, bunlara gerçek poliploidy denir. Gerçek 

poliploidlerde, genomlar aynı türe ait ise Autoploidy, farklı 2 veya daha 

fazla türden geliyorsa Alloploidy adını alır. Eğer alloploidi iki farklı 

türün toplam kromozomlarının birleşmesiyle meydana gelmiş ise buna 

Amphidiploid denir. Poliploid bitkiler doğal olarak meydana geldiği 

gibi yapay olarak da elde edilir. Poliploidy meydana getirmede en çok 

kullanılan madde güz çiğdemi bitkisinin köklerinden elde edilen 

alkoloid Colchicine’ dir (Genç ve Yağbasanlar, 2018). 

Örneğin tütünde mayoz bölünmede eşler oluşturulurken kolhisin eriyiği 

ile yabani tür muamele edilir. Böylece kromozom sayısı iki katına 

çıkarılır. N. Debneyi (2n=48) %0.4 kolhisin ile muamele edilerek 

2n=96’ a çıkarılır. Bu tür ana olarak kullanılır. Daha sonra kromozom 

sayısı iki katına çıkarılan N. Debneyi, N. Tabacum ile melezlenir ve 

bundan elde edilen F1 dölleri mavi küfe karşı inoklasyon testlerine tabi 

tutulur. Hastalığa dayanıklı olanlar seçilir ve bu döllerin seçili 

özellikleri kültür tütüne yaklaşıncaya kadar yerli tütünler ile geriye 

melezlemeye devam edilir. Geriye melezlemelerden sonra suni mavi 

küf inoklasyonlarının yapılması ve hastalığa yakalananlar elemine 

edilerek dayanıklı genlerin bir sonraki aşamaya geçmesi sağlanır (Sesli, 
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2016). 

7. Tütün Islahında Biyoteknolojik Yöntemler 

Günümüzde, tütünde belirtilen amaçlar doğrultusunda, klasik ıslah 

yöntemlerinde karşılaşılan sorunların aşılması, ıslahçıları tütün 

ıslahında yeni teknolojileri araştırmaya yöneltmiştir. Artık doku kültür 

yöntemleri ve Rekombinant DNA teknolojisi sayesinde, yeni 

karakterleri daha kesin olarak kombine etmek, geniş popülasyonlardan 

istenilen özelliklere sahip nadir bulunan genotipleri selekte etmek ve 

ıslah hatlarına doğrudan gen transferi çalışmalarını rahatlıkla yapmak 

mümkün hale gelmiştir. Günümüzde tek bir hücre, protoplast, polen 

tanesi ya da meristem dokusundan in vitro şartlarda bitki eldesi sorun 

olmaktan çıkmıştır. 

Günümüzde, doku kültürü, moleküler teknikler ve genetik mühendisliği 

teknikleri gibi modern ıslah yöntemleri kullanılarak, çalışmalar 

yapılmaktadır (Horsch ve ark., 1985; Arıcan, 1995; Sakin, 1994). 

Örneğin, yapılan bir çalışmada, Agrobacterium tumefaciens 

kullanılarak aktarılan genler ile tütüne insan hemoglobini ürettirilmiştir 

(Dieryck ve Ark., 1997). Çalışmalar 1970’li yıllar itibariyle haploid 

tütün ıslahı ve Türkiye’de özellikle mavi-küfe karşı dayanıklı çeşitlerin 

geliştirilmesi üzerine olmuştur. Bourgin ve Nitsch tarafından 1967 

yılında bulunan ve uygulanan anter kültürü tekniği ilk defa Nicotiana 

sylvestris ve Nicotiana tabacum türlerinde uygulanmıştır ve haploid bitki 

eldesi sağlanmıştır. Yine haploid bitki elde etme tekniği olarak 1973 

yılında Datura innoxia’da yapılan çalışmada Nitsch ve Norreel mikrospor 

kültürünün Nicotiana türlerinde başarılı sonuçlar verdiğini bildirmişlerdir 
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(Sesli, 2016). Anter kültürü yöntemi ile haploid bitki elde etmek için 

birçok çalışma yapılmıştır. Tanaka ve Nakata (1969), 3 adet anter kültür 

ile elde edilen 53 bitkiden 49’unun haploid olduğunu ve bunların 

diploidlere göre daha dar yapraklara, daha küçük stomalara, daha kısa 

stamenlere, daha zayıf anter ve anormal polenlere sahip olduğunu, 

ayrıca kolchisinle muamele edilen haploidlerin 2/3’ünün tohum 

oluşturduğunu bildirmişlerdir. Bir başka çalışmada Drama x Sahyang 

tütün melezinden anter kültürü yoluyla elde edilen dihaploid hatların 

ebeveyninden daha yüksek verim verdiğini bildirmişlerdir (John ve 

ark., 1982). Gencer 2002, anter kültürü tekniği, Türkiye'nin Ege 

bölgesinde yaygın olan külleme karşı dayanıklı tütün çeşitlerini 

geliştirmek için geleneksel ıslah yöntemleri ile birleştirilmiştir. Bunun 

için bir genitordan iki çeşide direnç, geri çaprazlama yöntemiyle 

aktarılarak ilk olarak BC_1 bitkilerinin kültüre edilmiş anterlerinden 

haploid bitkiler, ikinci olarak asenaften veya kolcisin işlemleriyle 

dihaploid bitkiler elde edilmiş ve geliştirilen 67 DH hattından toplam 

14 dihaploid hattın hastalık tarama testlerinde külleme dirençli olduğu 

tespit edildi. Tarlaya şaşırtılan tütün bitkilerinde kuru yaprak verimi ile 

ilgili olarak, 3 hattın her iki standart çeşitten daha iyi performans 

gösterdiği, aynı grubun 7 hattı sadece standart Karabağlar 6265'ten daha 

iyi olduğunu bildirmiştir. 

Chen ve Ark 2020, Sitoplazmik erkek steril (CMS) hatları, heterosis 

kullanımı, hibrit tohumların kalitesini ve genetik bütünlüğü garanti 

etmek için bitki ıslahında değerli kaynaklardır. Nicotiana tabacum 

cv'nin çekirdeklerini içeren Nta(sua)S K326 . K326 ve N. suaveolens 
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sitoplazması , şu anda Çin Yunnan'da tütün yaprağı üretiminde 

kullanılan baskın CMS   kaynağıdır. Bu   nedenle   alternatif   CMS   

hatlarına   ihtiyaç duyulmaktadır. Burada, N.    glauca sitoplazmalı     

Nta(gla)S     K326,     K326 ve N. glauca protoplastları arasındaki 

asimetrik somatik hibridizasyondan üretilmiş ve daha sonra K326 ile 

geri çaprazlama yapılır. Akış sitometrisi analizi, Nta(gla)S'nin 

K326'dakiyle hemen hemen aynı ploidi seviyesine sahip olduğunu 

ortaya çıkarmış. Ayrıca, Nta(gla)S, Nta(sua)S ve K326 bitkileri, benzer 

nispi büyüme oranı, verim ve çeşitli kimyasal bileşenlerin içeriklerini 

göstermiştir. Çiçek organlarının daha fazla taramalı elektron 

mikroskobik gözlemi, verimli K326 bitkileri ile karşılaştırıldığında, 

Nta(gla)S'nin filamentleri kısalttığını ve stamenleri buruştuğunu, oysa 

Nta(sua)S'nin şiddetli dejenere ve karpel benzeri organlarına sahip 

olduğunu ortaya çıkardı. Minghui (1999), Tütünde (Nicotiana tabacum 

L.) izoenzime dayalı genetik uzaklık ile heterosis arasındaki ilişkiyi 

ortaya çıkarmak için yapılan çalışmada, dokuz çeşit izoenzim, 

tütündeki ebeveynler arasında poliakruilamid jel elektroforezi (PAGE) 

teknikleri ile analiz edildi. Çoğu bant, tüm çeşitler için sabitti, ancak 17 

bant, çeşitler arası polimorfizm gösterdi. Ebeveynler, 17 polimorfik 

bant temelinde genetik uzaklığa göre 3 gruba ayrıldı, aynı gruptaki 

çeşitlerin çoğu aynı bölgedendi. İzozim genetik uzaklığı ile verim 

heterozisi arasında bir ilişki yoktu, ancak daha yüksek heterozlu 

melezlerin çoğu, ebeveynleri farklı gruplardan olan bu melezlerdi. 

Sonuç, heterozis ıslahında melez ebeveynler olarak farklı gruplardan 

çeşitlerin seçilmesinin daha iyi olabileceğini bildirmişlerdir. Zhang ve 

Ark., (2008), Kahverengi leke dirençli gene bağlı moleküler 
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işaretleyiciyi taramak ve karakterize etmek ve 82-3041 x Yunyan 84'ün 

F2 bireylerini analiz etmek için Bulk Segregant Analysis (BSA) ve 

Randomly Amplified Polymorphic DNA (RAPD) yöntemleri 

kullanarak, RAPD analizi için toplam 800 isteğe bağlı dekamer 

oligonükleotit primeri kullanmışlardır. Bir RAPD markörü S361650 

üreten Primer S361, kahverengi leke dirençli gene sıkı bir şekilde 

bağlanmıştır. Bağlantı analizi, 82-3041 x Yunyan 84 arasındaki 

çaprazlamadan F2 soyunun 1042 bireyi üzerinde işaretleyici S361650 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, S361650 ile kahverengi 

leke dirençli gen arasındaki genetik mesafelerin 2.98 cm olduğunu 

bildirmişlerdir. 

Lu ve Ark. (2020), farklı kültür ortamlarında yüksek frekanslı polen 

embriyo indüksiyonu için flue-cured tütün anterlerinin tepkisini ve 

kolcisin muamelesinin tütün kromozom katlama üzerindeki etkilerini 

değerlendirmek için yapılan çalışmada, farklı ortamların polen embriyo 

indüksiyonunda önemli değişikliklere neden olduğunu gösterdi; en 

belirgin değişiklik, B ortamında sırasıyla NC71 × Jingyehuang, TMK-

12 × Jiyan 5, K326 × Shangkang 70 için %23.28, %26.64 ve %28.07 

indüksiyon oranlarıyla bulunmuş ve ayrıca anterlerden yetiştirilen 

haploid aseptik fidelerin sürgün uçları 48 saat 4 g/L kolcisin ile 

muamele edilmiş, ve ploidi seviyeleri daha sonra akış sitometrisi ve 

stoma koruyucu hücrelerdeki kloroplast sayısı kullanılarak kontrol 

edildi. Sonuçlar, kolcisin muamelesinin steril haploid fidelerin 

kromozomlarını iki katına çıkarmakla kalmayıp aynı zamanda bazı 

steril haploid fidelerin ölmesine de neden olduğunu bildirmişlerdir. 
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LIU, (2007), Tütün germplazmlarının genetik çeşitliliğini araştırmak 

için, 30 Nicotiana tabacum 

L. ve 16 N.rustica L. çeşitleri dahil olmak üzere, yaygın olarak 

yetiştirilen 46 tütün çeşidi/hatı, 15 SRAP (dizi ile ilgili amplifiye 

edilmiş polimorfizm) primeri ile amplifiye edilmiştir. Sonuç olarak, 

636 bandın polimorfik olduğu ve primer başına ortalamanın 42 bant 

olduğu 15 bilgilendirici primer kombinasyonu ile toplam 3036 SRAP 

bandının elde edildiğini göstermiştir. SRAP'a dayalı UPGMA kümesi, 

46 örneğin kümelenebileceğini göstermiştir ve iki gruba ayrılırsa, aynı 

tip tütün çeşitleri yaklaşık olarak birlikte kümelenebilir, bu da SRAP'ın 

tütün germplazmları arasındaki genetik çeşitliliği ortaya çıkarmada 

faydalı olduğunu bildirmişlerdir. Tahmasbali ve ark., (2021), Kantitatif 

özelliği kontrol eden genetik lokusların belirlenmesi, özellikle stres 

koşulları altında, genetik ve ıslah programlarında önemli bir konudur. 

Orobanche, kuru yaprak verimi üretimi üzerinde yıkıcı etkileri olan 

tütün (Nicotiana tabacum L.) tarlalarında holofrastik bir ottur. Bu 

çalışmada, 89 tütün genotipinin Orobanche aegyptiaca karşı 

reaksiyonu, tesadüfi tam blok deneme deseninde, saksı koşullarında iki 

yıl boyunca üç tekerrürlü olarak değerlendirilmiştir. Her yıl, genotipler 

aşısız ve aşılı koşullarda ayrı ayrı dikilmiştir. Orobanche koşullarında 

toprak, 0,06 g Orobanche tohumu ile karıştırılmıştır. Moleküler 

deneyde, genotiplerin moleküler profilini hazırlamak için 26 SSR 

primer çifti kullanılmıştır. Bayes yöntemiyle ilişkilendirme analizi için 

bir ön koşul olarak popülasyon yapısının incelenmesi, çalışılan 

popülasyonda iki olası alt grup (K=2) olduğunu ortaya çıkarmıştır. D' 
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istatistiklerine dayanarak, olası SSR lokus çiftlerinin %4.31'i önemli 

düzeyde bağlantı dengesizliği olduğunu bildirmişlerdir. Minghui ve 

Ark., (1998), Nicotiana tabacum'un yirmi üç çeşidi, 235 primerli 

RAPD markörleri için incelemiş ve çoğu amplifikasyon ürünü tüm 

çeşitler için sabit olduğunu, ancak 16 primer ile amplifiye edilen 46 

bant, çeşitler arası polimorfizm gösterdiğini, RAPD tekniği, çeşit 

tanımlaması için umut verici olduğunu bildirmişlerdir. 

Bindler ve Ark., (2007), Mikrosatellit belirteçleri ağırlıklı olarak Tütün 

Genom Girişimi'nin (TGI) genomik dizilerinden mikro uydu motifleri 

için biyoinformatik tarama yoluyla türetilmiştir. 16 tütün hattından 

oluşan bir panelde işlevsellik açısından toplam 684 primer çifti taranmış 

ve bunlardan 637 primer çifti işlevsel olduğu tespit edilmiştir. 

Popülasyonları haritalamak için potansiyel ebeveynler, genetik 

benzerlik analizi yoluyla polimorfizm seviyeleri için değerlendirilmiş. 

Benzerlik analizi, bilinen tütün çeşitleri gruplarının (Burley, Flue-

cured, Oriental ve Dark) farklı kümeler oluşturduğunu ortaya 

çıkarmıştır. Haritalama için, Hicks Broad Leaf ve Red Russian çeşitleri 

arasında bir çaprazlamaya dayanan ve 186 F2 bireyinden oluşan bir 

haritalama popülasyonu seçilerek, bu popülasyonda toplam 282 

fonksiyonel mikro uydu işaretçisi polimorfik ve 293 lokus morfolojik 

özellik çiçek rengi ile birlikte haritalanabilmiştir. 1.920 cm'yi kapsayan 

yirmi dört geçici bağlantı grubu tanımlanabildiğini bildirmişlerdir. 

Yang ve Ark., (2006), kırk sekiz tütün germplazminin genomik DNA'sı, 

200 primerden taranan 28 keyfi 10-mer primer ile RAPD tekniği test 

edilerek, 184 RAPD bandının 86 polimorfik bandı elde edilmiştir. 
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Polimorfik bantların yüzdesinin %46.7 olduğunu saptamışlardır.   Daha 

sonra tüm DNA'lar 4 AFLP seçici primer ile amplifiye edilerek, 174 

polimorfik bant olup 321 AFLP bandı elde edilmiştir. Polimorfik 

bantların yüzdesi %54.2 olduğunu saptamışlardır. İki moleküler markör 

verisine dayalı UGMA küme analizi, kırk sekiz çeşidi Nicotiana 

tabacum ve N. rustica grupları olarak iki gruba ayrılmış kırk sekiz 

çeşidin genetik uzaklığı 1.4～11.0 arasında olup, temelde teorik 

beklenti durumuna göre olmuştur. Sonuçlar, AFLP yaklaşımının 

genetik arka plan hakkında doğru bilgi üretmede daha etkili olduğunu 

bildirmişlerdir. Powell-Abel ve Ark., (1986) tobacco mosaic virus 

(TMV) kılıf protein geni ile TMV’ye dayanıklı transgenik tütün 

bitkisinin elde edildiğini ve bu dayanıklılığın kılıf proteini ile 

sağlandığını göstermiştir. Son yapılan araştırmalar, virüslere karşı 

patojenden türetilen dayanıklılığın çoğu durumlarda RNA temelli post 

transkripsiyonal gen susturma mekanizması yolu ile olduğunu 

göstermiştir. İpek böceği Hyalophora cecropia’dan elde edilen doğal 

antibakteriyal lytic peptid olan Cecropin’leri, bulunduran transgenik 

tütün bitkileri ateş yanıklığına sebep olan Pseudomonas syringae pv. 

tabaci,ye dayanıklılığı artırmıştır (Norelli ve Ark., 1998). 

Sonuç 

Sonuç olarak evrimsel gelişme sonucu ortaya çıkan genetik çeşitliliği 

korumak ve arttırmak ayrıca gerek iç tüketim gerekse dış satım ayrıca 

iç ve dış pazarda söz sahibi olabilmek için tütün üretiminde ıslah 

çalışmaları artırılmalı hem klasik ıslah metotları ve moleküler ıslah 

teknikleri hem de biyoteknolojik yöntemler ile daha verimli ve kaliteli, 
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hastalıklara ve kötü çevre koşullarına toleranslı ve dayanıklı yeni 

çeşitler geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Ayrıca bu değerli bitkimizin 

COVİD-19’a karşı aşı çalışmalarında kullanıldığını, İngiliz tütün şirketi 

BAT'ın bir Amerikan yan kuruluşu olan Kentucky BioProcessing 

(KBP), COVID-19'a karşı potansiyel bir aşı üzerinde çalıştığını 

bildirmiştir, bu yüzden de tütüne sahip çıkmalı, ayrıca tütünün sadece 

sigara, puro ve pipodan ibaret olmadığını araştırmamız gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Nanopartikül (NP)’ler, 1-100 nm boyut aralığında olan, atom kümeleri 

içeren ve son yıllarda sentezi ve kullanımı için birçok araştırmalar 

yapılan, kimyasal yapıları ve yüzey özellikleri bakımından, yeni ve 

hızla gelişen disiplinler arası bir bilim olarak tanımlanan, mühendislik, 

ilaç, gıda, pigmentler, elektronik ve biyolojik uygulamalar gibi birçok 

bilim alanında ve disiplinler arasında yaygın olarak kullanılmaya 

başlanan alanlar içinde yer almaktadır (Wang 2001; Subbaiah ve ark., 

2016; Raje ve ark., 2018; Samy ve ark., 2019; Cai ve ark., 2019; Eren 

2020).  

Nanopartiküllerin sentezinde yeşil kimyanın gelişmesi, bitki ve 

parçalarının kullanımı ile günümüzde büyük ilgi görmektedir. Yeşil 

sentezli metallerin ve metal oksitlerin nanopartikülleri, son gelişmelerle 

ön planda yer almakta olup ve özellikle bitkilerin yaprak, gövde, kök, 

meyve ve tohum gibi parçaları, kullanılarak nanopartiküller elde 

edilmektedir. Bitki parçalarının doğal özlerinin kullanılması, daha az 

zaman alması, çevre dostu olması ve ucuz bir işlem olması nedeniyle 

tercih edilmektedir (Heinlaan ve ark., 2008; Agarwal ve ark., 2017). 

Buna göre, yeşil nano-biyoteknoloji, biyouyumlu kararlı 

nanopartiküller olmasından dolayı sentez için umut verici bir alternatif 

yoldur (Narayanan ve Sakthivel, 2011). 

Çinko oksit (ZnO), özellikle ayarlanabilir ve işlevsel olarak, 

morfolojik, fotonik ve spintronik özellikleri bakımından tercih edilen 

n-tipi yarı iletken metal oksit malzemelerdendir (Thema ve ark., 2015). 

https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/zinc-oxide
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/metal-oxide
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Anti-kanser, anti-diyabetik, antibakteriyel, antifungal ve tarımsal 

özellikler gibi geniş bir biyomedikal uygulama yelpazesine sahiptir 

(Jain ve ark., 2014; Hassani Sangani ve ark., 2015; Hameed ve ark., 

2016). Mikro besin olarak sınıflandırılan, Çinko (Zn), bitki büyümesi 

için gerekli olan temel besin maddelerinden biridir. Tüm mahsullerde 

birçok metabolik reaksiyona neden olan çeşitli enzimlerin önemli bir 

bileşenidir (Pandey ve ark., 2010; Estrada-Urbina ve ark., 2018). Çinko 

oksit (ZnO) NP’lerin etkisi, farklı bitkiler üzerinde yapılan çeşitli 

araştırmalarda kullanılmıştır. Çinko oksit nano partikülü, çeşitli sebze 

bitkilerinde antioksidan enzimlerin artan aktiviteleri ile çimlenmeyi, 

pigmentleri, şeker ve protein gibi fiziksel ve kimyasal gelişimleri 

üzerine olumlu etki yaptığı birçok araştırmacı tarafından bildirilmiştir 

(Auld, 2021; Dhoke ve ark., 2013; Keerthana ve ark., 2021). 

MATERYAL ve METOT 

Nigella sativa L. bitkisinden elde edilen, ortalama boyutu 54.68 nm 

olan farklı konsantrasyonlardaki (0, 0.5, 1.5 ve 2.5 mg L-1) ZnO NP 

solüsyonları hazırlanmıştır. Trigonella Foenum-Graecum tohumları saf 

su ile yıkanıp kurutulduktan sonra 10’ar adet, uygun ölçülerde filtre 

kâğıtları ile hazırlanmış olan petri kutularına aktarıldı. Her bir petri 

kutusuna farklı ZnO NP konsantrasyonlardan 5’er mL eklenmiştir. 

Kontrol grubuna ise sadece 5 mL saf su ilave edilmiştir (Gunes ve ark., 

2021). Deneme 5 tekerrür olarak faktöriyel deneme desenine göre 14 

gün 18 oC kontrollü koşullarda kurulmuştur. 
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ZnO NP'lerin yeşil sentezi 

Nigella sativa L. bitkisinin yeşil yaprakları belli miktarda toplanarak, 

yaprakları çeşme suyu ile birkaç kez yıkandıktan sonra distile su ile 

tekrar yıkandıktan sonra karanlık ortamda ve oda sıcaklığında 

kurutulmaya bırakılmıştır. Kuruyan örneklerden 750 gr alınıp 1500 mL 

distile su ile birlikte bir beherde 95 oC’de 2 saat kaynatıldı. Daha sonra 

süzme işlemi yapıldı ve elde edilen özüt biyosentez için hazır hale 

getirildi. MERCK markalı Zn(NO3)2 (Çinko nitrat) tuzundan 10 mM 

konsantrasyonunda çözelti hazırlandı. Hazır hale getirilen özüt ve 

Zn(NO3)2 tuzundan 8:1 oranından 1 L’lik beherde pH: 9.7’ye ayarlandı. 

Karışım 40 oC’de ısıtmalı karıştırıcı ile 72 saat reaksiyon ortamına 

bırakıldı. Daha sonra karışım alınıp 10.000 rpm’de 5 dakika santrifüj 

işlemine tabi tutularak üst sıvı faz uzaklaştırılmış ve kalan katı kısım 

birkaç kez saf su ile yıkama işlemine tabi tutulmuştur. Çökelen kısım 

toplanarak 75 oC’de 24 saat etüvde kurutulmuştur. Elde edilen kuru 

nanomalzeme cam baget ile öğütülerek karekterizasyon için 

kullanılmak üzere saklanmıştır (Gunes ve ark., 2021). 

ZNO NP’lerin karakterizasyon teknikleri 

UV-vis spektroskopi analizi 

Gunes ve ark. (2021) tarafından, Mardin’in Kızıltepe bölgesinde 

yetiştirilen çörek otu bitkisinden elde edilen ZnO nanopartikülleri 

alınarak bitki büyüme üzerinde etkileri araştırıldı. Güneş ve 

arkadaşlarının sentezledikleri çinko nanopartiküllerin karekterizasyonu 

için; UV-VİS spektroskopisi, XRD, SEM, TEM analizleri 
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incelendiğinde nanopartiküllerin 100 nm altında olduklarından dolayı  

Bitki büyümesinde önemli rolü olacağından çinko (Zn)’nun önemi 

oldukça fazladır. 

UV-VIS spektroskopisi, dalga boyu aralığı olarak morötesi ve görünür 

ışık bölgelerini kapsayan, organik moleküllerin, iyon veya 

komplekslerin tanımlanmasında genel olarak kullanılan bir yöntemdir. 

UV-Visible spektroskopisi analizinde farklı zamanlarda 5, 10, 15, 20, 

25 ve 30 dakikalarda alınan örneklerde ZnO NP oluşumu 

gözlemlenmiştir. Oda sıcaklığında 1 saat karıştırmadan belli zaman 

aralıkları ile alınan numunelerin dalga boyu taraması ölçülerek ZnO 

nanopartiküllerin oluşumu belirlenmiştir (Gunes ve ark., 2021). 

FT-IR analizleri 

Kızılötesi (IR) absorbsiyon spektroskopisi bir tür titreşim 

spektroskopisidir; IR ışınları molekülün titreşim hareketleri tarafından 

emilir. Her dalga boyunu tek tek tarama gerek kalmadan hızlı ve yüksek 

çözünürlüklü spektrumlar elde edilir. Az miktarda örnekle bile kısa 

sürede sonuç vermektedir. Bilimin bir çok dalında, mikrobiyal 

hücrelerin tanımlanması, makro moleküllerin yapısal analizi, organik 

maddelerin kalitatif ve kantitatif analizi, stereo-kimyasal yapılarının 

belirlenmesi ve saflık kontrolü gibi amaçlarla kullanılmaktadır 

(Büyüksırıt ve Kuleaşan, 2014). Fourier Dönüşümlü Kızılötesi 

spektroskopisi (FT-IR) Perkin Elmer One markalı cihaz kullanılarak 

ZnO NP’lerin varlığı, indirgemeden sorumlu fonksiyonel gruplara ait 

pikler belirlenmiştir. 
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XRD analizi 

Çalışmada kullanılan ZnO NP’leri, X-ışınımı kırınımı yöntemi (XRD), 

ile nanopartikül oluşumu ve oluşan ZnO NP’lerin metalik, oksitli 

yapıda olduğu tespit etmişlerdir.  Kristallerin tanecik büyüklüğü 

Debye-Scherrer formülü kullanılarak hesaplanmıştır (Debye ve 

Scherrer, 1917; Holzwarth ve Gibson, 2011). Debye-Scherrer formülü: 

𝐷=𝐾𝜆/𝛽𝑐𝑜𝑠θ, burada 𝐾=0.94 Scherrer sabiti, λ=1.5405 Ǻ x-ışınlarının 

dalga boyu, β kırınım pikinin maksimum yüksekliğinin yarısının 

genişliği ve θ Bragg kırınım açısıdır. Nigella sativa L. bitkisinden 

sentezlenen ZnO NP’ler, SEM tarafından doğrulanan ortalama 70 

nm’lik bir boyut aralığına ve XRD analiz sonuçları aracılığıyla Debye-

Scherrer denklemi kullanılarak hesaplanan ortalama 54.68 nm’lik 

boyuta sahip olduğu belirlenmiştir. Rigaku Miniflex 600 model X-ışını 

Diftraktometresi (XRD) ile ZnNP’lerin kristal yapı ve boyutları 

belirlenmiştir.  

TEM analizi 

Rutil ve anataz fazlarındaki ZnO NP mikro tozlarının TEM siyah 

küresel olan görüntüleri sırasıyla Şekil 1’de verilmiştir.  

 

Şekil 1. Sentezlenen ZnO NP’lerin TEM görüntüleri (Gunes ve ark., 

2021). 
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SEM analizi 

Çinko NP’lerin morfolojik görünümlerinin belirlenmesinde EVO 40 

LEQ taramalı elektron mikroskobu kullanılmıştır. Kararlı yapıdaki 

ZnO NP’ler tozlarının anataz fazındaki ZnONP’ler parçacığının 

çoğunlukla küresel morfolojiye sahip olduğu açıkça görülmektedir 

(Şekil 2). 

 

 

Şekil 2. Sentezlenen ZnO NP’lerin SEM görüntüleri (Gunes ve ark., 

2021). 

Enerji Dağılımlı X-Işını Spektrometresi (EDX: Energy Dispersive X-

Ray) 

RadB-DMAX II bilgisayar kontrollü Enerji Dağılımlı X-ışınımı 

Kırınımı (EDX) dataları ile elde edilen partiküllere ait element 

kompozisyonları ve Zn’nin varlığı Şekil 3.’te verilmiştir. 

 

 

Şekil 3. ZnO NP’lerin EDX Spektrum diyagramı (Gunes ve ark., 

2021). 
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İstatiksel analizler  

Deneyler 5 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiş ve deneme sonucunda 

elde edilen veriler SPSS 22.0 istatiksel analiz programı kullanılarak 

Waller-Duncan testi uygulanarak gruplandırılmıştır. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Farklı dozlarda ZnO Nanopartikül uygulamaları sonucunda Trigonella 

Foenum-Graecum tohumlarının çimlenme ve sürgün uzunluğu üzerine 

etkisi istatistiksel olarak p≤0.01, kök uzunluğu üzerine etkisi ise 

istatistiksel olarak p≤0.05 düzeyinde anlamlı olduğu belirlenmiştir. 

Ortalamalar ve oluşan gruplar Waller-Duncan testine göre harflendirme 

Çizelge 1.’de verilmiştir.  

Çizelge 1. Farklı dozlarda ZnO NP uygulamalarının çemen tohumunun 

çimlenmesi, kök ve sürgün uzunluğu üzerine etkisi. 

 

Uygulama 
Doz 

(mg kg-1) 

Çimlenme 

(%) 

Kök Uzunluğu Sürgün Uzunluğu 

(cm) 

ZnNP 

0.00 80.0c 1.76ab 2.60c 

0.50 82.0c 1.50b 3.99b 

1.50 90.0b 1.80ab 4.34b 

2.50 94.0a 1.89a 5.06a 

 
F 51.4** 3.88* 42.6** 

(*) p≤0.05 Düzeyinde istatiksel olarak anlamlı, (**) p≤0.01 Düzeyinde istatiksel olarak anlamlı 

Yeşil sentez ile Nigella sativa L. bitkisinden elde edilmiş olan 54.68 nm 

boyuta sahip olan ZnO nanopartikülünün Trigonella Foenum-Graecum 
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bitki tohumlarında çimlenme ve fide üzerine etkisi sonucu; tohumlarda 

80-94% çimlenme oranı, kök uzunluğu 1.50-1.89 cm ve sürgün 

uzunluğu ise 2.60-5.06 cm arasında değişim göstermiş olup en yüksek 

değerler 2.5 mg ZnO kg-1 NP uygulamasından elde edilmiştir. Artan 

dozlarda ZnO NP uygulamaları sonucunda,  Trigonella Foenum-

Graecum tohumlarında çimlenme, kök uzunluğu (0.5 mg ZnO kg-1 NP 

uygulaması hariç) ve sürgün uzunluğunda artış olduğu belirlenmiştir 

(Çizelge 1). 

Nanopartikül (ZnO NP) uygulamalarının Trigonella Foenum-Graecum 

tohumları üzerine etkisi Şekil 4.’de verilmiştir. Nano-Zn ve nano-ZnO 

varlığında yapılan çalışmada, kök uzamasının yavaşlaması sürgünlerin 

belli bir dereceye kadar uzamasına engel olmamaktadır (Lin ve Xing 

2007). Sürgün ve fidelerde, ZnO NP uygulamalarının bitkilerde olumlu 

sonuçlar elde edildiği Li ve ark. (2021) tarafından bildirilmiştir. 

Triticum aestivum bitkisinde, ZnO NP uygulamalarının, kontrol 

grubuna göre tohum çimlenmesi, kök, sürgün, yaprak uzunlukları ve 

biokütlede artış olduğu belirlenmiştir (Awasthi ve ark., 2017). Nano 

boyutlu ZnO partikülü, bitkilerde antioksidan enzimlerin artan 

aktiviteleri ile çimlenmeyi, pigmentleri, şeker ve protein içeriklerinin 

arttığı belirtilmiştir (Singh ve ark., 2018; Yahya, 2020). 
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Şekil 4. ZnO NP uygulamaları sonucu Trigonella Foenum-Graecum 

bitki tohumlarının üzerine etkileri. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yeşil sentez ile Nigella sativa L. bitkisinden elde edilmiş olan 54.68 nm 

boyuta sahip olan ZnO nanopartikülünün Trigonella Foenum-Graecum 

bitki tohumlarında çimlenme ve fide üzerine etkisi sonucu; tohumlarda 

80-94% çimlenme oranı, kök uzunluğu 1.50-1.89 cm ve sürgün 

uzunluğu ise 2.60-5.06 cm arasında değişim göstermiş olup en yüksek 

değerler 2.5 mg ZnO kg-1 NP uygulamasından elde edilmiştir. Artan 

dozlarda ZnO NP uygulamaları sonucunda,  Trigonella Foenum-

Graecum tohumlarında çimlenme, kök uzunluğu ve sürgün 

uzunluğunda genel olarak artış olduğu belirlenmiştir. 

Kimyasal gübreler, bitki büyümesi ve gelişimi için çok önemli olsa da, 

uygulanan gübrelerin çoğu, çeşitli faktörlerden dolayı bitkiler 

tarafından kullanılamaz duruma geçmektedir. Nano gübreler, çevre 

dostu olması ve kullanımının yaygınlaştırılabilmesi ile ekonomik yarar 

sağlanabilecek ve çevresel kaynakların kirlenmesi de önlenebilecektir. 

Bu nedenle, nano teknolojideki gelişmelerle beraber ve NP’ler 
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aracılığıyla yeni tekniklerin kullanımı ve uygulamaları ile gübrelemede 

besin maddesi kayıplarının azaltılması ve veriminin iyileştirilmesi gibi 

olumlu durumların ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. 
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Introduction 

Cowpea crop is native to South and central Africa and has a great 

climate adaptation. It is important due to high levels of protein and 

nutrients content in its dried beans, green pods, and leaves. 38 countries 

produced cowpeas in 2019 in the world. Both acreages and productions 

were highest in Niger, Nigeria and Burkina Faso. Yields were highest 

in Serbia, Yemen and Ethiopia in 2019. Early emergence and stand 

establishment of cowpea are considered to be the most important yield-

contributing factors in rainfed areas. 

Here in this review some selected properties of cowpea crop is extracted 

from latest articles and presented briefly to support to accelerate studies 

especially genetic and breeding studies on this special crop in the era of 

climate change. 

Vigna sinensis L. is a synonym of Vigna unguiculata L. which is known 

as cowpea in the world. Its a member of plant family Fabaceae and 

genus Vigna. The species is native to Eritrea, Angola, Botswana, Benin, 

Cameroon, Cape Provinces, Cape Verde, Kenya, Central African 

Republic, Congo, Ethiopia, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Senegal, 

Ivory Coast, Malawi, Sudan, Mali, Namibia, Togo, Mauritania, 

Mozambique, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Swaziland, Tanzania, 

Zambia, Zaire and Zimbabwe (Kew, 2021). 

Cowpea has a great climate adaptation (Marques et al., 2015). It is an 

annual legume of subtropical and tropical regions. It is economically 

important due to high levels of protein content in dried beans, green 

pods, and leaves (Vasconcelos et al., 2015). Cowpea is an important 
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arid legume as a good source of energy, minerals, vitamins and dietary 

fibre (Devi et al., 2015). Cowpea is the most important pulse in Sub-

Saharan Africa. It is highly dependant on N2 fixation for its nitrogen 

nutrition in South Africa (Pule Meulenberg et al., 2010). 

 

Fig. 1. Cowpea crop in a field (Anonymus, 2017) 

Vigna sinensis is also known as long-podded cowpea or Chinese long 

bean in Southeast Asia where it is grown. The crop is a good source of 

protein, phosphorus, iron, potassium, vitamin A and vitamin C 

(Shafekh et al., 2012). Cowpeas are widely consumed in rural regions 

and provide a part of the protein requirements. However, cowpeas 

contain antinutritional factors limiting their consumption and affecting 

digestibility and nutrient bioavailability. Fermentation enhance 

nutritive value of pulses (Granito et al., 2005). Fermentation of cowpeas 
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naturally or by the help of L. plantarum and then heat treatment in an 

autoclave is a suitable processes to increase antioxidant property of 

cowpea flours compared to raw condition (Doblado et al., 2005). 

Chemical and microbiological analysis show that fermentation by L. 

plantarum and then autoclaving is good process to produce functional 

food from cowpea seeds (Doblado et al., 2003). 

38 countries produced cowpeas in 2019 in the world. Both acreages and 

productions were highest in Niger, Nigeria and Burkina Faso. Yields 

were highest in Serbia, Yemen and Ethiopia in 2019 (Table 1). 

Table 1. Top 20 countries for the cowpea production amounts in the 

world, their yields and acreages in 2019 (FAOSTAT, 2021) 

Rank Country Acreage (ha) 
Production 

(tonnes) 

Grain Yield 

(kg/ha) 

1 Niger       5.725.433               2.386.735                        417  

2 Nigeria       4.303.005               3.576.361                        831  

3 Burkina Faso       1.354.100                  652.454                        482  

4 Mali          454.274                  215.436                        474  

5 Sudan          339.780                  161.000                        474  

6 Mozambique          331.424                    90.461                        273  

7 Kenya          298.120                  246.870                        828  

8 Senegal          290.677                  184.137                        634  

9 Cameroon          244.058                  215.016                        881  

10 Ethiopia          220.037                  374.332                     1.701  

11 Congo          175.418                    76.292                        435  

12 Ghana          149.102                  202.735                     1.360  

13 Myanmar          122.637                  108.021                        881  

14 Tanzania          112.657                  127.884                     1.135  

15 Malawi            97.825                    41.656                        426  

16 Haiti            42.145                    30.741                        729  
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17 Madagascar            34.122                    31.069                        911  

18 Yemen            26.062                    66.190                     2.540  

19 Peru            15.794                    21.539                     1.364  

20 Serbia              4.712                    15.862                     3.366  

 

Flavonoids identified by Chang et al., (2004) were six anthocyanins 

(cyanidin 3-O-glucoside, cyanidin 3-O-galactoside, delphinidin 3-O-

glucoside, peonidin 3-O-glucoside, malvidin 3-O-glucoside and 

petunidin 3-O-glucoside) and four flavonol/flavonol glycosides 

(quercetin, kaempferol 3-O-glucoside, quercetin 3-O-6‘ ‘-

acetylglucoside and quercetin 3-O-glucoside). The tentatively 

identified flavonoids were two anthocyanins (peonidin 3-O-

malonylglucoside and malvidin 3-O-acetylglucoside) and three 

flavonol glycosides (quercetin 7-O-glucoside, myricetin-3-O-glucoside 

and quercetin-3-O-diglucoside). These flavonoids were determined in 

seed coats. Contents of anthocyanins and flavonol glycosides were 20,7 

and 2,0 mg/g, respectively. 

1. Agronomy and breeding 

Conventional farming practices using synthetic fertilizers are 

increasingly seen as unsustainable (Souza-Alonso et al., 2021). N2 

fixation bacteria for nodulating cowpea is Bradyrhizobium 

yuanmingense. Some strains determined in Southern Africa are 

phylogenetically very distinct new Bradyrhizobium species (Pule-

Meulenberg et al., 2010). Cowpea N2 fixation and yield can be 

enhanced by selecting competitive and efficient indigenous rhizobia 

(Ndungu et al., 2018). N2 fixation can supply nitrogen to the species 
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and reduce the over-reliance on chemical fertilizers in tropical regions 

where nitrogen deficiency is a major factor limiting crop yields 

(Mohammed et al., 2020). Cowpeas helps soil fertility improvements 

(Sindhu et al., 2019).  

Early emergence and stand establishment of cowpea are considered to 

be the most important yield-contributing factors in rainfed areas 

(Eskandari & Kazemi, 2011). Seedling emergence rate was also 

enhanced by priming seeds with water, suggesting that hydropriming is 

a simple, low cost and environmentally friendly technique for 

improving seed and seedling vigor of cowpea (Eskandari & Kazemi, 

2011). Pre-soaking or priming improves germination and seedling 

establishment in many crops. As a new method, thermo-priming is 

increasing vigour of seedling, germination percentage and seedling 

growth. Comparisons revealed that 10 minutes thermo-priming result 

with highest germination percentage (90%), dry weight, length and 

vigour of seedlings. This method is successful for cowpea to increase 

germination performance (Farahani et al., 2011). 

The effect of harvest at different stages of seed development and 

maturity on the seed quality of cowpea in a semi-arid climate was 

studied by Eskandari et al., (2012) in Iran. Quality of seeds was highest 

at maturity at 52-56 DAF (days after flowering) which realised 8-16 

days after the complition of seed filling period. Harvesting before 

physiological maturity resulted with low quality seeds. Lower seed 

moisture content (21,5%) obtained at 56 DAF which was more 
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appropriate harvest time to achieve high quality seeds compared to 52 

DAF (35% moisture content). 

 

Fig. 2. Seeds of cowpea (Zaheer et al., 2020) 

Cowpea has a high level of variation in leaf shape. Although cowpea is 

mostly utilized as a dry grain and animal fodder crop, cowpea leaves 

are also used as a high-protein pot herb in many countries of Africa. 

Identification of genes which control leaf morphology may be utilized 

to improve the quality of cowpea leaves for vegetable and or forage 

markets as well as contribute to more fundamental research 

understanding the control of leaf shape in legumes (Pottorff et al., 

2012). 
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Fig. 4. Vigna unguiculata, A) plant B) leaves and C) flowers 

(Liana et al., 2019) 

Imazethapyr tolerance of cowpea were determined in greenhouse and 

laboratory experiments in a study of Baerg & Barrett, (1996). Cowpea 

required more than 700 g/ha imazethapyr to reduce shoot growth 50% 

while maize required 70 g/ha to reduce growth 50% in greenhouse 

experiments. Tolerance of cowpea to imazethapyr is based on the plants 

ability to metabolize the herbicide to nontoxic metabolites. 

There is relatively little genomic information available for genetic 

research on and breeding of cowpea (Chen et al., 2017).  Little is known 

about its genome or chromosome structure (Iwata-Otsubo et al., 2016). 
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SCoT (Start codon targeted) markers were found better in efficiency 

compared to ISSR in genetic diversity studies on cowpea. These 

markers can be used for the exploration of genetic diversity of cowpeas 

for genetic improvement and germplasm utilization (Igwe et al., 2017). 

Cowpea cultivation in many countries around the Mediterranean Basin 

depends on a number of locally adapted populations conserved on-farm 

at a small scale, rather than on the use of modern varieties.  The results 

show appreciable levels of intra- and inter-phenotypic diversity in on-

farm conserved cowpea populations, which indicates the existence of a 

valuable gene pool for future exploitation in breeding programs 

(Lazaridi et al., 2017). 

2. Utilisation as feed 

Corea et al., (2017) evaluated the effects of substituting 125 g/kg of 

dietary dry matter from sorghum silage with that from cowpea (Vigna 

sinensis) hay at both 155 and 170 g/kg of dietary CP in lactating dairy 

cows under tropical conditions. Feeding cowpea hay increased feed and 

N efficiency and apparent digestibility of dry matter, organic matter, 

NDF and N, lowered N excretion and increased income over feed cost. 

Inclusion of cowpea hay in diets formulated under tropical conditions 

reduced the need to feed high-cost protein ingredients, improved feed 

and N efficiency, and reduced risk of N pollution. 

Fish meal protein replacement <50% by cowpea seed meal protein in 

Nile tilapia fish (Oreochromis niloticus L.) diets did not adversely 

effect growth performance, utilizationof feed, body composition and 

digestibility (El‐Saidy & Saad, 2008). 
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Anti-inflammatory effect of methanol extract and solvent fraction of 

cowpea seed and the isolated compounds were evaluated by Lee et al., 

(2011).  Cowpea exhibited strong antiinflammatory activity. This effect 

was partly attributed to the linolenic acid and linoleic acid 

(polyunsaturated fatty acids). 

3. Conclusions 

Yield improvements of cowpea especially by utilisation of well adopted 

Rhizobium races in Niger, Nigeria and Burkina Faso will significantly 

increase cowpea production and improve nutrition of African 

communities. Agronomic production methods of Ethiopia, Yemen and 

Serbia will help to boost yields in Africa.  

Genomic studies and breeding efforts are very low and are required to 

applied to that fabacea crop. 
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Giriş 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfus artışının sınırlanması tam 

olarak mümkün olmaması ile birlikte hem ihracat hem de tüketiminde 

hızla artması sebebiyle bizleri daha düzenli ve hızlı bir şekilde tarımsal 

üretim yaptırma zorlamaktadır (Toğay ve ark., 2004). İklim 

değişikliğiyle bağlantılı kuraklık stresi, kuru fasulye çiftçilerinin 

küresel olarak karşılaştığı en büyük kısıtlamalardan biridir. Kuraklık, 

generatif aşamada meydana geldiğinden, kuru fasulye tohum verimini 

önemli ölçüde sınırlayan önemli bir sorundur. Hastalıklardan ise beyaz 

küf önemli sorun olarak öne çıkmaktadır. 

Yüksek besin değerine sahip olan baklagiller birçok ülkede temel 

besindir. Kuru fasulye türü, protein, lif, vitaminler ve mineraller 

açısından iyi bir temel besin kaynağıdır ve ayrıca fenolik bileşikler ve 

diğer fitokimyasallar da içerir.  

Bu bölümde, ülkemizde kuru fasulye köy popülasyonları üzerine farklı 

araştırıcılarca farklı coğrafi bölgelerde yapılmış çalışmaların 

incelenmesi sonrasında, morfolojik özellikler, verim ve kalite üzerine 

olan çalışmalar seçilmiş, özet olarak verilmiş ve yürütülmüş 

çalışmaların genel özellikleri anlaşılmaya, sunulmaya ve tartışılmaya 

çalışılmıştır. 

Diyabet, metabolik sendrom ve kalp hastalıkları gibi obezite kaynaklı 

sağlık problemleri yaygın küresel tıbbi problemlerdir. Diyet kontrolü 

ve egzersiz yapmak aşırı kilonun önlenmesinde temel taşlardır. 

Glisemik indeksi düşük gıdalar diyabet ve kalp hastalığı riskini 

azaltabilmektedirler. Düşük glisemik indeksli diyetlere alternatif 
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olarak, sindirimden sorumlu enzimlerin inhibisyonu yoluyla 

karbonhidratların emilimini yavaşlatan ürünlere artan bir ilgi de 

mevcuttur. Bu tip ürünler, alfa-amilaz ve glukozidaz inhibitörlerini 

içerirler. Kuru fasulye (Phaseolus vulgaris L.) alfa-amilaz inhibitörü 

üreten bir gıdadır (Barrett & Udani, 2011). Alfa-amilaz inhibitörü 

bakımından zengin olan P. vulgaris, kompleks karbonhidratların 

sindirimini önleyerek veya geciktirerek glisemi ve kalori emilimini 

azaltmaktadır (Wang ve ark., 2020). Kuru fasulye besin açısından, 

doymamış yağ asitleri ve diyet lifleri açısından zengin olmanın yanı sıra 

önemli miktarda protein ve kompleks karbonhidrat içerir (Romano et 

al., 2016). Fasulye, dünya çapında yetiştirilen bir bakliyattır ve 

nutrasötik bir gıda ve iyi bir protein kaynağı olarak kabul edilir. Son on 

yılda, bakliyatlar biyoaktif hidrolizatlar ve peptitler üretme 

yetenekleriyle dikkat çekmiştir. Fasulye hidrolizatları ve peptitlerinin, 

esas olarak “anjiyotensin I dönüştürücü enzim” inhibisyonu, 

antioksidan kapasitesi ve antimikrobiyal ve tümör hücresi inhibisyon 

aktiviteleri gösterdikleri bildirilmiştir (Luna-Vital ve ark., 2015). 

Fasulyeden elde edilen flavonoidler ve saponinler, biyoaktiviteleri 

nedeniyle geniş çapta çalışılmıştır (Guajardo-Flores ve ark, 2013).  

Fasulyede tohum renginin varlığı, baskın özellikteki P (pigment) 

geninin varlığını gerektirir ve beyaz tohum, türün tüm evcilleştirilmiş 

ırklarında çekinik bir fenotiptir (McClean ve ark., 2018).  
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Şekil 1. Bazı yerel kuru fasulye (Phaseolus vulgaris L.) genotiplerinin 

tohumları (Yeken ve ark., 2018). 

 

Belirli bir koşul için yüksek verimli ve stabil çeşitlerin piyasaya 

sürülmesinden önce çok lokayonlu denemelerin yapılması bitki 

ıslahında önemli bir adımdır (Firew ve ark., 2019). Kuru tarım 

alanlardaki fasulye verimindeki genetik artış, daha elverişli ortamlarda 

olduğu kadar büyük olmamıştır (Zadehbagheri ve ark., 2012) fakat buna 

rağmen fasulye, düzesiz yağış alan Afrika ve Latin Amerika'daki en 

önemli baklagil mahsulüdür (Assefa ve ark., 2017). Dünyada, fasulye 

çoğunlukla kurak koşullarda yetiştirilmektedir. Bu nedenle, kuraklık 

stresi altında mahsulün verimini korumak, fasulye üretiminin 

karşılaştığı en büyük zorluklardan biridir (Zadraznik ve ark., 2013). 

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) De Bary'nin neden olduğu beyaz küf, 

fasulye için ciddi bir verim azaltıcı mantar patojenidir (Mkwaila, 2013). 

Beyaz küfün karmaşık kantitatif genetik kontrolü, dirençli çeşitlerin 

gelişimini sınırlamıştır (Oladzadabbasabadi ve ark., 2019). 
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1. Türkiye’de kuru fasulye gen kaynakları ile ilgili çalışmalar 

Türkiye, ana vatanı olmadığı halde kuru fasulye için mikro gen 

merkezlerine sahiptir (Kan ve ark., 2019). Orta Karadeniz Bölgesi’nde 

coğrafi ve iklim yapısının çeşitliliği kuru fasulye biyolojik çeşitliliğini 

zenginleştirmiş ve yerel kuru fasulye popülasyonlarındaki morfolojik 

çeşitliği artırmıştır. Tokat, Samsun, Amasya ve Çorum’daki 41 köyden 

54 farklı yerel kuru fasulye materyali, Sözen ve ark., (2014) tarafından 

toplanmış ve morfolojik varyabilitesi incelenmiştir. Her genotipten 68 

farklı gözlem alınmış ve yapılan Cluster analizi sonucunda fasulye 

genotiplerinin 14 grupa dağıldığı tespit edilmiştir (Sözen ve ark., 2014). 

Orta ve Doğu Karadeniz’den toplanan 12 farklı yerel kuru fasulye 

genotipi, Gümüşhane-Şiran koşullarındaki karasal iklimde, Sirat, 

(2020) tarafından yetiştirilmiş, çiçeklenme süresi 39-45 gün, hasat 

süresi 113-120 gün, bitki boyu 56-61 cm, ilk bakla yüksekliği 11-12 

cm, bitkide bakla sayısı 9-10 adet, bakla uzunluğu 7-10 cm, baklada 

tane sayısı 3-6 adet, tane verimi 185-277 kg/da, 100 tane ağırlığı 32-43 

g ve protein oranı %19-24 arasında ölçülmüştür. Genotiplerin erkenci 

oldukları tespit edilmiştir (Sirat, 2020).  

Tamamen farklı fiziko-kimyasal ve duyusal özelliklere sahip birçok 

kuru fasulye (Phaseolus vulgaris L.) çeşitleri mevcuttur (Siddiq ve ark., 

2010). Kuru fasulye yüksek miktarda protein içerir ve diğer 

baklagillerde olduğu gibi biyoaktif özelliklere sahip peptitler içerebilir. 

Birçok kuru fasulye çeşidi sadece protein içeriği açısından değil aynı 

zamanda bileşimleri açısından da farklılık göstermektedir (Rui ve ark., 

2011). Dört adet kuru fasulye çeşidi (Yunus 90, Zülbiye, Önceler 98 ve 
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Göynük 98) ve 30 farklı kuru fasulye genotipi, Samsun ve Kırşehir 

koşullarında, kalite özelliklerini karşılaştırmak amacıyla, Sözen ve 

Karadavut, (2020) tarafından yetiştirilmiştir. En yüksek kuru ağırlık, 

protein verimi ve kabuk oranı sırasıyla 47 g, %22 ve %8.5 olmuştur. 

Kelkit Vadisi, Karadeniz Bölgesi, Artvin ve Kırşehir’den toplanan 

genotiplerin kalite performansları diğer genotiplerden daha yüksek 

bulunmuştur (Sözen & Karadavut, 2020). Ege Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Gen Bankası’ndan tedarik edilen 56 farklı kuru fasulye 

genotipi Tokat’da, Akdağ ve Düzdemir (2001) tarafından incelenmiş, 

41’inin sarılıcı, 15’inin bodur olduğu, 33’ünün tane dökmediği, 18’inin 

yüksek düzeyde tane döktüğü tespit edilmiş ve tane şekli açısından altı 

farklı grup oluşturdukları belirlenmiştir. Tane kalınlıkları 4-8 mm, tane 

boyları 9-19 mm ve tane genişlikleri 6-12 mm arasında olmuştur. 

Çiçeklenme süreleri 23-50 gün, vejetasyon süreleri ise 108-146 gün 

arasında ölçülmüştür (Akdağ & Düzdemir, 2001). Batı Anadolu 

Bölgesinin farklı yerlerinden toplanan 83 adet yerel kuru fasulye 

popülasyonu Bolu’da Yeken ve ark., (2018) tarafından yetiştirilmiştir. 

12 tanesi bodur ve sekiz tanesi sarılıcı olarak karekterize edilen 20 kuru 

fasulye genotipi seçilmiş ve iki ticari çeşit ile karşılaştırılmıştır. IPGRI 

ve EU-CPVO kriterlerine göre çimlenme oranı %70-96, %50 

çiçeklenme süresi 48-52 gün, olgunlaşma süresi 86-107 gün, bitki boyu 

37-58 cm, ilk bakla yüksekliği 12-19 cm, bitkide dal sayısı 6-8 adet, 

bitkide bakla sayısı 17-41 adet, baklada tane sayısı 4-6 adet, bitki başına 

tohum verimi 25-97 g ve yüz tane ağırlığı 30-55 g olarak belirlenmiştir 

(Yeken ve ark., 2018).  
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Dünyanın birçok bölgesinde en önemli temel gıdalardan biri olan kuru 

fasulyenin ıslah potansiyelini ortaya çıkarmak için keşfedilmemiş 

fasulye germplazmlarının kapsamlı fenotipik ve genetik 

karakterizasyonuna hala ihtiyaç vardır. Çiçeklenme zamanının genetik 

kontrolünün incelenmesi, fasulye yetiştiriciliğini teşvik etmek ve 

değişen iklim koşullarına uyum sağlayabilen yeni çeşitler geliştirmek 

için çok önemlidir. Gerçekten de çiçeklenme zamanı, verimi ve bitki 

adaptasyon yeteneğini güçlü bir şekilde etkiler (Raggi ve ark., 2019). 

Ordu ilinde 27 farklı fasulye genotipi ve beş adet sertifikalı çeşit 

(Karacaşehir-90, Önceler, Bulduk, Yunus-90 ve Zülbiye), Özbekmez 

(2015) tarafından yetiştirilmiştir. Çıkış süresi 11-16 gün, çiçeklenme 

süresi 33-62 gün, vejetasyon süresi 94-118 gün olmuştur. Bitki boyu 

bodur tiplerde 28-50 cm, sırık-sarılıcı tiplerde ise 98-198 cm 

ölçülmüştür. Bitkide bakla sayısı 10-18 adet, baklada tane sayısı 4-10 

adet, bitkide tane verimi 51-178 g, hasat indeksi %13-%45, dekara tane 

verimi 88-237 kg, 1000 tane ağırlığı 182-779 g olmuştur (Özbekmez, 

(2015). Bodur 13 farklı kuru fasulye çesidi (Karacasehir–90, Eskisehir–

855, Sehirali–90, Yunus–90, Sahin–90, Göynük– 98, Önceler–98, 

Akman –98, Noyanbey–98, Aras–98, Yakutiye–98, Zülbiye ve Akdağ), 

Sakarya ve Eskisehir’de, Cengiz, (2007) tarafından yetiştirilmiş, kalite 

özellikleri ve besin elementleri içeriği analiz edilmiştir. 100 tane kuru 

ağırlığı 17–46 g, 100 tane yaş ağırlığı 34–94 g, su alma kapasitesi 0,17–

0,49 g/tane, şişme kapasitesi 0,13–0,42 ml/tane, pişme süresi 32–38 

dakika, kuru madde oranı %86–89, ham yağ oranı %1,1–1,5, kül oranı 

%4,0–4,8, ham protein oranı ise %19–23 arasında değişim göstermiştir. 
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Kalite değerleri üzerine çevre, genotip, olgunlaşma seviyesi gibi 

faktörlerin önemli etkisi tespit edilmiştir (Cengiz, 2007). 

Fasulye bitkisi düşük sıcaklıklara çok hassas olduğundan verim ve 

üretimini artırmak için güçlü çıkış yapabilen, soğuğa dayanıklı ve 

verimli genotiplerin belirlenmesini önemlidir. Erzurum'un İspir 

ilçesinde yetiştirilen beyaz şeker kuru fasulye populasyonu ülke 

genelinde lezzeti ile bilinmektedir. Aydoğan ve ark., (2020) tarafından 

bu ilçedeki populasyonlardan elde edilen 40 hat seleksiyon ve ön verim 

denemelerinden sonra 15 hatta düşürülmüş denemeye alınmıştır. Verim 

ve hastalıklara tolerans yönünden Elkoca-05 ve Aras-98 standart 

çeşitleriyle Erzurum’da 2015 yılında yetiştirilmiştir. Hatlar 14 farklı 

kantitatif özellik açısından kümeleme analizine alınmıştır. Hatlar iki 

grup altında kümelenmiştir. İkinci grubun ortalama bir hafta erken 

olgunlaştığı, tane verimi ile verim unsurları bakımından üstün olduğunu 

görülmüştür (Aydoğan ve ark., 2020). Soğuk iklimi nedeniyle 

vejetasyon süresi kısa olan Doğu Anadolu Bölgesi’nde erkenci ve dik 

bitki formunda çeşitler tavsiye edilmektedir ki Aras-98, Yakutiye-98, 

Terzibaba, Köy Çeşidi Şeker Fasulyesi ve Mecidiye çeşitleri ile 1 adet 

yerel kuru fasulye populasyonunun Erzincan ve Erzurum’da denendiği 

ve en yüksek verimi 137 kg/da ile Yakutiye-98 çeşidinin aldığı, Babagil 

ve ark., (2011) tarafından yürütülmüş çalışmada da bu durum tespit 

edilmiştir.  

Erzurum gibi ekolojilerde, fasulye bitkilerinin soğuğa ve don zararına 

maruz kalmadan yetişebileceği dönem kısadır ve erkenci genotiplerin 

tane verimi, sonbahar ilk donlarından önce olgunlaşarak artırılabilmek-
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tedir (Elkoca & Kantar, 2004). Erken (sıcaklığın düşük olduğu) ve 

normal tarihte ekilen 14 fasulye genotipinin soğuğa tolerans ve 

verimlerinin incelendiği, Elkoca ve ark., (2005)’in yürüttüğü 

çalışmada, erken ekimde, beyaz testalı ve düşük tanin içeren genotipler, 

renkli testalı ve yüksek taninli genotiplerden hızlı çıkış göstermiştir. 

Fakat çalışmanın ilk yılında fide çıkışı sırasında oluşan don zararı kısa 

sürede, erken çıkış yapmış olan bu genotiplere ciddi zarar vermiştir ve 

verimleri daha düşük olmuştur. Çalışmanın her iki yılında da erken 

ekimde renkli testalı genotipler daha yüksek tohum verimi üretmiş, bu 

nedenle düşük sıcaklığa daha toleranslı oldukları sonucuna varılmıştır 

(Elkoca ve ark., 2005).  

Kanopi karakterizasyonu, bir mahsulün çevresi ile etkileşimini 

tanımlamak için esastır (Ramirez-Garcia ve ark., 2012). Elazığ-

Maden’de Göynük 98, Önceler 98, Yunus 90, Aras 98, Topçu, Alberto, 

Noyanbey 98, Bermaz, Akman 98, Karacaşehir 98 ve Göksün çeşitleri, 

İdikut & Karabacak, (2021) tarafından yetiştirilmiştir. Bitki boyları 33-

62 cm, tane verimi 141-333 kg/da, çiçeklenme süreleri 53–60 gün ve 

bakla bağlama süreleri 77-91 gün arasında saptanmıştır (İdikut & 

Karabacak, 2021). Van-Gevaş'ın köyleri dolaşılarak, 33 farklı yerel 

kuru fasulye genotipinin tohumları tarlalar ve köy pazarlarından 

Bildirici & Baran, (2018) tarafından toplanmış ve Van-Gevaş’da çiftçi 

tarlasında sulu koşullarda yetiştirilmiştir. Üç adet tescilli ticari çeşit 

kontrol olarak kullanılmıştır. Bitkide bakla sayısı 5-27 adet, baklada 

tane sayısı 3- 7 adet, bitkide tane verimi 16-48 g, 1000 tane ağırlığı 318-

544 g, dekara tane verimi 110-342 kg, dekara biyolojik verim 166-452 

kg, hasat indeksi %17-51 ve protein oranı %19-23 arasında tespit 
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edilmiştir (Bildirici & Baran, 2018). Hakkari koşullarında Noyanbey-

98, Yunus-90, Topçu, Göynük-98, Önceler-98, Akman-98, Yakutiye-

98, Karacaşehir-90 ve Aras-98 kuru fasulye çeşitleri Bildirici ve Demir 

(2019) tarafından incelenmiştir. Bitki boyu 39-59 cm, dal sayısı 4-5 

adet/ bitki, bakla sayısı 8-15 adet/bitki, baklada tane sayısı 3-4.5 

adet/bakla, bitkide tane sayısı 27-48 adet/bitki, 100 tane ağırlığı 16-52 

g, bitkide tane verimi 7-21 g, dekara tane verimi 80-345 kg arasında 

değişim göstermiştir (Bildirici & Demir, 2019). 

Orta Kızılırmak Vadisi’ndeki sekiz ildeki (Sivas, Kayseri, Nevşehir, 

Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara ve Çankırı) 27 ilçeden toplanan 

toplam 176 adet yerel kuru fasulye genotipinin morfolojik çeşitliğinin 

belirlendiği, Sözen ve ark., (2019) tarafından yürütülen çalışmada, 

genotiplerin 153 tanesinin yarı bodur, 16 tanesinin bodur ve yedi 

tanesinin sırık oldukları tespit edilmiştir (Sözen ve ark., 2019).  

Sonuç 

Kuru fasulye, Türkiye’nin her tarafında yetişebilen, ülkesel genetik 

çeşitliği iyi durumda olan, kurağa dayanımı yüksek, protein ve diğer 

besinler açısından zengin bir tür olarak, küresel ısınma ve kuraklık 

tehdidinin yaygınlaştığı ve arttığı günümüz koşullarında tarımsal olarak 

öne çıkmaya başlaması muhtemel bir türdür.  

Türkiye’nin birçok ilinde kuru fasulye köy popülasyonlarının mevcut 

olduğu, farklı araştırıcılarla yürütülen yetiştirme çalışmalarının 

Karadeniz ve Doğu Bölgelerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Doğu’da 

yürütülen çalışmalarda spesifik olarak soğuk tesiri üzerine de birçok 

çalışma mevcuttur. 
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Hastalıkları ve agronomisi (haşere, zararlı, makro-mikro gübreleme, 

ilaçlama, bitki yoğunluğu, sulama teknikleri vb.) konusunda ülkemizde 

yeterince çalışma olmadığı, bir baklagil olan bu türün biyolojik azot 

bağlama yeteneğinin incelendiği çalışmalar hem üretim maliyetlerini 

düşürücü hem de türün tarımını yaygınlaştırıcı etki yapabilecektir. Bu 

çalışmaların özel sektör-kamu tohumculuk kuruluşları birlikteliğinde 

yapılması, araştırma sonuçlarının daha hızlı ve etkili yaygınlaşmasını 

sağlayabilecek potansiyeldedir. 
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GİRİŞ 

Ekonomik kalkınmanın asıl kaynağı tarımdır. Tarım özellikle şu üç 

nedenden dolayı ekonominin en önemli sektörü durumundadır. 

Birincisi kırsal kesimin ana geçim kaynağını oluşturması, ikincisi 

istihdama dayalı ekonomik büyüme hedeflerine ulaşmanın bir aracı 

olması ve üçüncüsü ise endüstriler için hammadde kaynağı, insanlar 

için de gıda kaynağı olmasıdır (Baba et al., 2010).   

Diğer sektör yatırımlarından farklı olarak tarımsal yatırımlar, sadece 

ekonomik kalkınmada değil, aynı zamanda kırsal kalkınmada da önemli 

rol almaktadır. Tarım yatırımları, kırsal gelir artışı ve kırsal istihdam 

yaratarak kırsal alanların gelişmesine doğrudan, tarımdaki büyüme 

yoluyla da ekonomik kalkınmaya dolaylı olarak etki etmektedir.  

Böylece, kırsal toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve bölgeler 

ve kır-kent arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması 

hedeflenmektedir (Er ve ark., 2014). 

Türkiye’de tarım, gayrisafi yurtiçi hasıladaki (GSYİH) düşen payına 

(%6.6) rağmen, çalışan nüfusun ağır yükünü (%17.6) (Anonymous, 

2021a) desteklemeye devam ederek, genel kalkınma sisteminin 

ayrılmaz bir parçası olmaktadır. Ulusal düzeyde tarım sektörünün 

gelişmesi ve kırsal kalkınmanın sağlanması için kırsal kesimde sabit 

sermaye yatırımlarının önemsenmesi gerekmektedir. Çünkü ulusal 

kalkınma hedeflerine ulaşmada tarımsal üretim kaynaklarına büyük 

ölçüde ihtiyaç bulunmakta, kırsal yatırımlar ise bu anlamda önemli 

olmaktadır.  
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Kırsal kalkınma, genel anlamıyla kırsal alanlarda yaşayan insanların 

yaşam kalitesini ve ekonomik refahını iyileştirme süreci olarak 

tanımlanmaktadır (Tolunay ve Akyol, 2006). Ulusal kalkınma 

hedeflerine ulaşmada, kırsal kalkınma çalışmalarının doğrudan etkisi 

bulunduğundan, kırsal yatırımların işlerlik kazanması ve üretim 

kaynaklarının harekete geçirilmesi anlamlı olacaktır (Anonymous, 

2021b).  

Kırsal kalkınma esasen kentsel ekonominin dışındaki alanların 

geliştirilmesi eylemine odaklanır. Başka bir deyişle, kırsal kalkınma, 

kırsal alanda yaşayan bireylerin sosyoekonomik refahı ile yaşam 

kalitesinin artırılması sürecidir (Çobanoğlu ve ark., 2016). Bu 

bağlamda, kırsal kalkınma hem tarıma dayalı yatırımları ve hem de 

kırsal halkın sosyal yönden gelişim sürecini kapsamaktadır. Bu 

çalışmada da, “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 

Programı (KKYDP)” kapsamında, tarıma dayalı yatırımların ve 

makine-ekipman alımlarının desteklenmesi konusu değerlendirmeye 

çalışılmıştır. 

Yoksulluğun azaltılması, kırsal hane gelirlerinin arttırılması ve böylece 

genel ekonomik büyüme ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda 

bulunulması için kırsal kalkınma yatırımlarına önem verilmesi 

gerekmektedir. Tarıma yönelik yatırımlar, büyüme ve kırsal kalkınma 

için etkili bir araç olmakla birlikte, yoksullukla mücadele edilmesinde 

de etkili bir araç olarak görülmektedir. Bu bağlamda, yoksulluğun 

ortadan kaldırılması, gelir dağılımındaki dengesizliğin azaltılması, 

kapsayıcı büyüme, ekosistemin korunması, iklim değişikliği ile 
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mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri için tarımsal yatırımların 

özendirilmesi gerekmektedir. Ekonomik büyüme sürecinde, tarım 

sektörünün ve tarım yatırımlarının önemi artık herkes tarafından kabul 

edilmektedir (Beşer ve Kadanalı, 2021). 

Ekonomide her türlü sermaye oluşumu, büyümenin en önemli 

unsurudur (Özcan, 2011; Özyakışır, 2011). Tarımsal üretim 

potansiyelinde ve kırsal kalkınma sürecinde sermaye oluşumunun 

önemi yadsınamaz. İşte bu makale ile, tarımsal yatırımların kırsal 

kalkınmadaki etkisine ilişkin bulgular ortaya konulmuştur. Çalışmada, 

tarımsal yatırımların kırsal kalkınmadaki önemi net bir şekilde ifade 

edilmiştir. 

Ekonomik büyümeyi sermaye oluşumuyla ilişkilendiren pek çok 

ampirik çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır: 

Çekiç ve Ökten (2009) “Sosyal Sermaye Perspektifinden Kırsal 

Kalkınma Sorunsalına Yeniden Bakış” adlı çalışmalarında, 1950’li 

yıllardan sonra kırsal kalkınmanın bölgesel kalkınmadaki önemini 

vurgulamışlar ve farklı kırsal kalkınma yaklaşımlarının ortaya 

çıkmasından bahsetmişlerdir. Kırsal kalkınmayı sosyal sermaye 

olgusuyla ilişkilendirerek, bu durumun Türkiye’deki yansımalarını 

açıklamaya çalışmışlardır. Çalışmada aynı zamanda, sosyal sermayenin 

tek başına ekonomik kalkınmayı sağlamayacağı, sosyal ve ekonomik 

kalkınma sağlanması için kaynakların etkin kullanımı ve ekonomik 

gelişmişliğin de önemi vurgulanmıştır. Akindele (2010)’nin Nijerya’da 

yürüttüğü çalışmada ise, ekonomik büyümenin temel belirleyicisi 

olarak sermaye oluşumuna vurgu yapılmış olup, sermaye oluşumunun, 
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kısa ve uzun vadeli, hızlı ve kalıcı ekonomik büyüme sağlamak için 

önemli olduğu üzerinde durulmuştur. Ekonomik büyümede tarımsal ve 

kırsal yatırımlar büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de kırsal 

yatırımların örneklerinden biri de Eskişehir ilidir. Mehrara ve Musai 

(2013) Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi için yaptıkları çalışmada, 

ekonomik büyüme ve yatırım arasında güçlü bir nedensellik olduğunu 

belirtmiştir. Uneze (2013) tarafından 2013 yılında yürütülen çalışmada, 

Sahra Altı Afrika ülkelerinde sermaye oluşumu ile ekonomik büyüme 

arasındaki nedensel ilişkiyi incelenmiş olup, sermaye oluşumunun daha 

yüksek bir ekonomik büyüme ile sonuçlandığı ve bunun sabit sermaye 

oluşumuyla mı, yoksa brüt sermaye oluşumuyla mı ölçüldüğüne 

bakılmaksızın geçerli olduğu belirtilmiştir.  

 2020 yılı verilerine göre, Eskişehir ilinin genel nüfusu 888 bin 828 

olup, %90.76’sı kentsel nüfus ve %9.24’ü kırsal nüfustan oluşmaktadır 

(Anonymous, 2021c). Tarım alanı bakımından Türkiye toplam tarım 

alanının %2.41’i kadardır. Eskişehir ilinde sanayi işletmelerinin 

sektörel dağılımı incelendiğinde, %13.62 ile makine ve ekipman 

sektörü ilk sırada, %11.58 ile gıda ürünleri sektörü ikinci sırada ve 

%10.99 ile metal ürünleri sektörü ise üçüncü sırada yer almaktadır. İlde 

sanayi sektörlerinin istihdamdan aldığı paylar incelendiğinde, ilk sırada 

%15.44 ile gıda ürünleri sektörünün, ikinci sırada %12.82 ile metalik 

olmayan mineral ürünleri sektörünün ve üçüncü sırada %12.34 ile diğer 

ulaşım araçları sektörünün yer aldığı görülmektedir. Sosyoekonomik 

gelişmişlik açısından Türkiye’nin en önemli kentlerinden birisi olan 

Eskişehir il ekonomisinin %54’ünü hizmetler, %39’unu sanayi ve 
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%7’sini ise tarım sektörü oluşturmaktadır. İl ekonomisinde daha çok 

hizmetler ve sanayi sektörlerinin ön planda oldukları görülmektedir 

(Anonymous, 2021d; Anonymous, 2021e). 

Bu çalışmada, kırsal kalkınmada tarıma yapılan yatırımların öneminden 

bahsedilmiş ve Eskişehir ili örneği verilmiştir. Bu çalışma ile, tarımsal 

yatırımların öneminin vurgulanması ve kırsal kalkınma ile ilişkisine 

farkındalık yaratılması hedeflenmektedir. 

MATERYAL VE METOT  

Bu çalışmanın ana materyalini, Eskişehir Tarım ve Orman İl 

Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan elde edilen istatistiki 

veriler oluşturmuştur. Çalışmada ayrıca, konuyla ilgili kitaplar, 

makaleler, sempozyumlar, kurum raporları ve internetten de yaygın 

olarak yararlanılmıştır.  

Elde edilen veriler amaca uygun olarak düzenlenmiş ve tablolar 

oluşturularak yorumlanmıştır. Yorum ve değerlendirmelerde 

endekslerden ve yüzde değişimlerden yararlanılmıştır. Genel olarak 

tarımsal yatırımlar ile ilgili bilgi ve kavramlar çalışmanın giriş 

bölümünde açıklanmış, Eskişehir ilinde gerçekleştirilen kırsal 

yatırımlar ve kırsal kalkınmanın önemi de çalışmanın bulgular 

bölümünde değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde ise, 

sürdürülebilir bir kırsal kalkınma için Eskişehir ilinde hangi alanlarda, 

neden tarıma yatırım yapılması gerektiği hususu ile ilgili bir dizi önlem 

sıralanmaktadır. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA  

Eskişehir İlinde Tarımsal Örgütlenmeler 

Tarımsal örgütler, ekonomik ve sosyal politikalar üretmek, demokrasi 

kültürünü yaşatmak, kaynakları etkin ve verimli kullanmak (Sağlam ve 

İnan, 2013), yatırım yapmak ve üretime ve istihdama katkıda bulunmak 

üzere kurulan yapılanmalardır. Tarımda üretici örgütlenmesi özellikle 

kırsal bölgelerin kalkındırılması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Eskişehir ilinde faaliyet gösteren tarımsal üretici örgütlerinden tarımsal 

kooperatiflerin ve üyelerin sayısı (Anonymous, 2021f) hazırlanarak, 

Tablo 1’de verilmiştir.  

Toplam 171 tarımsal kooperatifin faaliyet gösterdiği Eskişehir ilinde, 

toplam 108 sulama kooperatifi bulunmakta ve ilk sırada yer almaktadır. 

Kooperatif sayısı bakımından sulama kooperatifini sırasıyla; 59 adet ile 

tarımsal kalkınma kooperatifi, 3 adet ile su ürünleri ve 1 adet ile pancar 

ekicileri kooperatifi izlemektedir. Üye sayısı en fazla olan tarımsal 

üretici kooperatifi pancar ekicileri kooperatifi olup, 71 896 üyesi 

bulunmaktadır. Üye sayısı bakımından pancar ekicileri kooperatifini 7 

352 üyesi ile sulama kooperatifi ve 6 544 üyesi ile tarımsal kalkınma 

kooperatifi izlemektedir. Üye sayısı en az olan kooperatif su ürünleri 

kooperatifi olup, faaliyetlerini 58 üye ile yürütmektedir 
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 Tablo 1. Eskişehir ilinde tarımsal amaçlı kooperatifler 

Kooperatifin türü Kooperatif sayısı Üye sayısı 

Pancar Ekicileri 1 71 896 

Sulama 108 7 352 

Tarımsal Kalkınma 59 6 544 

Su Ürünleri 3 58 

Toplam 171 85 850 

Eskişehir ilinde faaliyet gösteren tarımsal birliklerin ve üyelerin sayısı 

ise (Anonymous, 2021g)  Tablo 2’de verilmiştir. Buna göre, Eskişehir 

ilinde 8 üretici birliği ve 4 yetiştirici birliği faaliyet göstermektedir. 

Üretici birliklerinin toplam 2 066 üyesi ve yetiştirici birliklerinin 

toplam 1 671 üyesi bulunmaktadır. Böylece İlde toplam 12 tarımsal 

amaçlı birlik, toplam 3 737 üyesine ve diğer çiftçilere hizmet 

vermektedir.  

Tablo 2. Eskişehir ilinde tarımsal amaçlı birlikler 

Üretici Birlikleri Sayısı Üye sayısı 

Süt Üreticileri 6 1 798 

Kırmızı Et Üreticileri 1 207 

Bal Üreticileri 1 61 

Toplam 8 2 066 

Yetiştirici Birlikleri Sayısı Üye sayısı 

Damızlık Sığır Yetiştiricileri 1 787 

Arı Yetiştiricileri 1 202 

Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri 1 655 

Damızlık Manda Yetiştiricileri 1 27 

Toplam 4 1 671 

Genel toplam 12 3 737 
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Eskişehir İlinde 2006-2019 Dönemlerinde Gerçekleştirilen Kırsal 

Kalkınma Destekleri 

Eskişehir ilinde 2006-2019 dönemlerinde gerçekleştirilen kırsal 

kalkınma destekleri (Anonymous, 2021h) hazırlanarak, Tablo 3’te 

verilmiştir. Tablo 3’teki bilgilere göre, kırsal kalkınma destekleri 

kapsamında toplam 4 737 projeye toplam 132 369 526,40 TL destek 

sağlanmıştır. Eskişehir ilinde 1 938 sulama projesine 37 290 972,56 TL 

destek yapılmıştır. Sulama desteği ile, 185.519 da alanda modern 

basınçlı bireysel sulama sistemlerinin kullanımına katkı sağlanmıştır. 

İl’de aynı zamanda kırsal kalkınma diğer desteklemeleri kapsamında, 1 

Damızlık Düve Yetiştiriciliği Projesi ile 1 Damızlık Koç Teke 

Yetiştiriciliği Projesi de desteklenmiş olup, destek tutarı 2 363 692,00 

TL’yi bulmuştur. Böylece 2006-2019 dönemlerinde toplam 4 739 

projeye toplam 134 733 218,40 TL destek sağlanmıştır. 

Tablo 3. Eskişehir ilinde 2006-2019 dönemlerinde gerçekleştirilen toplam kırsal 

kalkınma destekleri 

Kırsal kalkınma destekleri Proje sayısı Proje tutarı (TL) 

Sulama 1 938 37 290 972,56 

Ekonomik Yatırım 346 68 225 545,27 

Makine-Ekipman 2 006 13 443 008,55 

Genç Çiftçi 447 13 410 000,00 

Toplam 4 737 132 369 526,40 

Kırsal kalkınma diğer  

desteklemeler 
Proje sayısı Proje tutarı (TL) 

Damızlık Düve Yetiştiriciliği Projesi 1 
2 063 692,00 

 

Damızlık Koç Teke Yetiştiriciliği Projesi 1 
300 000,00 

 

Toplam 2 2 363 692,00 

Genel toplam 4 739 134 733 218,40 
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Eskişehir ilinde 2006-2019 dönemlerinde gerçekleştirilen kırsal 

kalkınma destekleri ilçeler itibariyle (Anonymous, 2021ı) Tablo 4’te 

verilmiştir. Bu bilgilere göre, 13 yılda kırsal kalkınma desteklerinin en 

fazla gerçekleştiği ilçe Odunpazarı olup, 22 070 621,180 TL’lik kırsal 

kalkınma desteği sağlanmıştır. Odunpazarı’nı 15 279 174,31 TL destek 

ile Alpu ilçesi, 14 709 841,41 TL destek ile Sarıcakaya ilçesi, 14 687 

634,44 TL destek ile Tepebaşı ilçesi ve 14 652 007,69 TL destek ile 

Mahmudiye ilçesi izlemektedir. Kırsal kalkınma desteklerinin en az 

gerçekleştiği ilçe ise Han ilçesi olup, 2006-2019 döneminde 430 259,83 

TL’lik bir kırsal kalkınma desteği sağlanmıştır. 

Eskişehir ilinde 2006-2019 döneminde gerçekleştirilen ekonomik 

yatırımlara yönelik proje sayısı ve toplam yatırım tutarları 

(Anonymous, 2021i) hazırlanarak, Tablo 5’te verilmiştir. Buna göre, 

2006-2019 dönemlerinde toplam 346 projeye toplam 68 225 545,27 TL 

destek sağlanmış olup, bunun 14 760 091,48 TL’si 2019 yılında 

gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 4. Eskişehir ilinde (2006-2019) dönemlerinde gerçekleştirilen toplam kırsal 

kalkınma destekleri (İlçeler bazında) 

İlçe Adı 

Sulama Ekonomik Yatırım Makine-Ekipman  Genç Çiftçi Toplam 

Proje 

sayısı 

Proje tutarı 
Proje 

sayısı 

Proje tutarı 
Proje 

sayısı 

Proje tutarı 
Proje 

sayısı 

Proje tutarı 
Proje 

sayısı 

Proje tutarı 

(TL) (TL) (TL) (TL) (TL) 

Alpu 
459 8 052 603,17 10 4 486 108,44 196 1 510 462,70 41 

1230 000,00 
706 15 279 174,31 

Beylikova 
30 496 799,78 15 7 333 465,45 72 548 481,91 31 

930 000,00 
148 9 308 747,14 

Çifteler 
199 4334 448,66 11 3 599 910,45 180 1 374 090,54 32 

960 000,00 
422 10 268 449,65 

Günyüzü 4 61 625,68 2 481 436,20 88 536 796,02 23 690 000,00 117 1 769 857,90 

Han 0 0 0 0 26 130 259,83 10 300 000,00 36 430 259,83 

İnönü 7 145 928,51 2 605 397,37 100 528 910,63 20 600 000,00 129 1 880 236,51 

Mahmudiye 248 4 875 473,48 11 6 846 142,96 169 1 276 080,03 30 900 000,00 459 14 652 007,69 

Mihalgazi 0 0 35 1 946 556,90 30 132 270,81 17 510 000,00 82 2 595 442,71 

Mihallıççık 17 378 364,70 5 1 729 117,54 89 549 860,06 40 1 200 000,00 151 3 857 342,30 
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Odunpazarı 241 4 389 924,96 49 15 438 384,34 214 1 460 771,88 26 780 000,00 530 22 070 621,18 

Sarıcakaya 4 91 025,19 135 12 906 542,99 20 64 279,78 52 1 560 000,00 211 14 709 841,41 

Seyitgazi 343 7 208 614,46 9 1 936 239,37 221 1 540 376,39 33 990 000,00 606 11 675 230,22 

Sivrihisar 149 3 530 681,52 15 2 415 019,26 406 2 379 453,48 58 1 740 000,00 628 10 065 154,26 

Tepebaşı 237 3 725 482,45 47 8 501 224,00 195 1 410 914,49 34 1 020 000,00 513 14 687 634,44 

Toplam 
1 938 37 290 972,56 346 68 225 545,27 2 006 

13 443 
008,55 

447 13 410 000,00 4 737 132 369 526,40 

 

Tablo 5. Eskişehir ilinde (2006-2019) dönemlerinde gerçekleştirilen ekonomik 

yatırımlar 

 

Tablo 6’da, Eskişehir ilinde 2006-2019 dönemlerinde kırsal kalkınma 

destekleri ile gerçekleştirilen toplam istihdam sayıları (Anonymous, 

2021j) verilmiştir. Buna göre, ilde kırsal kalkınma destekleri sayesinde 

toplam 6 268 kişiye istihdam olanağı yaratılmıştır. Kırsal kalkınma 

destekleri ile istihdamın en fazla gerçekleştirildiği alet-makine 

desteklemeleri olup, toplam 2 006 kişiye istihdam sağlanmıştır. 

 

 

Yıllar Proje sayısı Proje tutarı (TL) 

2006 21 2 297 668,04 

2007 15 3 120 854,41 

2008 5 1 136 628,91 

2009 8 1 641 642,33 

2006-2010 49 8 196 793,69 

2011 6 1 827 064,37 

2012 4 941 347,30 

2013 3 1 047 440,59 

2014 23 14 126 854,80 

2015 7 2 170 459,89 

2016 74 14 875 973,69 

2017 53 10 279 519,46 

2019 127 14 760 091,48 

Toplam 346 68 225 545,27 
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Tablo 6. Eskişehir ilinde 2006-2019 dönemlerinde kırsal kalkınma destekleri ile 

gerçekleştirilen istihdam sayıları 

Kırsal kalkınma destekleri İstihdam sağlanan kişi sayısı 

Bireysel Sulama Desteklemeleri 1 938 

Ekonomik Yatırım Desteklemeleri 1 877 

Alet – Makine Desteklemeleri 2 006 

Genç Çiftçi Desteklemeleri 447 

Toplam 6 268 

 

Tablo 7’de Eskişehir ilinde 2006-2019 kırsal kalkınma desteklerinden 

hemen önceki ve sonraki yıllarda (2005 ve 2020 yılları), seçilmiş bazı 

tarla bitkilerinin üretim miktarları verilmiştir. Buna göre, il’de 2005 

yılında 5 985 ton mısır, 11 747 ton ayçiçeği (yağlık), 16 872 ton patates, 

293 804 ton yonca (yeşil ot) ve 792 535 ton şekerpancarı üretimi 

yapılırken, 2020 yılında bu rakamlar sırasıyla; 204 121 ton, 47 644 ton, 

76 875 ton, 412 832 ton ve 1 973 635 ton olarak gerçekleşmiştir 

(Anonymous, 2021k). Üretimi miktarı en fazla artan ürün mısır olup, 

15 yılda mısır üretimi %3310.54 oranında artmıştır. Bunu %1441.18 

oranında artış ile sarımsak, %576.13 oranında artış ile havuç, %355.64 

artış ile patates ve %305.58 oranında artış ile ayçiçeği izlemektedir. 
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Tablo 7. Eskişehir ilinde 2006-2019 kırsal kalkınma desteklerinden önce ve sonra 

(2005-2020 yılları) seçilmiş bazı tarla bitkilerinin üretim miktarları 

 

Tarla bitkileri 

Üretim miktarı (ton) 

 

2005 

 

2020 

İndeks 

2005=100) 

Buğday 461 140 459 296 99.60 

Şekerpancarı 792 535 1 973 635 249.03 

Patates 16 872 76 875 455.64 

K.Soğan 67 364 135 414 201.02 

Sarımsak 17 262 1 541.18 

Domates 79 129 102 286 129.26 

Havuç 750 5 071 676.13 

Mantar 33 120 363.64 

Ayçiçeği (yağlık) 11 747 47 644 405.58 

Mısır 5 985 204 121 3 410.54 

Yonca (yeşilot) 293 804 412 832 140.51 

 

Tablo 8’de, Eskişehir ilinde 2005 ve 2020 yıllarında canlı hayvan sayısı 

ile hayvansal ürünlerin üretim miktarları (Anonymous, 2021l) 

verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere, Eskişehir ilinde canlı 

hayvan sayısı ve hayvansal üretimde önemli gelişmeler görülmüştür. 15 

yılda büyükbaş hayvan sayısı %50.37 ve küçükbaş hayvan sayısı 

%113.37; büyükbaş hayvandan elde edilen süt üretimi %24.75 ve 

küçükbaş hayvandan elde edilen süt üretimi %64.63 ve büyükbaş 

hayvandan elde edilen et üretimi %149.26 ve küçükbaş hayvandan elde 

edilen süt üretimi %149.55 oranlarında artmıştır.  
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Tablo 8. Eskişehir ilinde 2005 ve 2020 yıllarında canlı hayvan sayısı ve hayvansal 

ürünlerin üretim miktarları 

  

Canlı hayvan sayısı (baş) 

Süt üretimi  Et üretimi  

Hayvan 

nev’i 
(ton) (ton) 

  

2005 2020 

İndeks 

2005 2020 

İndeks 

2005 2020 

İndeks 

  
 

(2005=100) 
(2005=100) (2005=100) 

Büyükbaş 
113 

103 

170 

073 
150,37 

160 

691 

200 

468 
124,75 5 055 

12 

600 
249,26 

Küçükbaş 
555 

204 

1 184 

648 
213,37 

15 

017 

24 

723 
164,63 561 1 400 249,55 

 

Eskişehir ilinde 2005 ve 2020 yıllarında seçilmiş bazı tarım alet ve 

makine sayıları (Anonymous, 2021m) ise Tablo 9’da verilmiştir. İlde 

15 yıllık dönemde, sadece biçerdöver sayısında kısmi bir azalış 

gerçekleşmiş, ancak diğer tarım alet ve makine mevcudunda artış 

görülmüştür. En çok artış görülen tarım alet makineler; tırmık, balya 

makinesi, mısır silaj makinesi, yem hazırlama makinesi ve süt sağım 

makinesidir. Bu husus, Eskişehir ilinde hayvancılığa doğru önemli bir 

yöneliş olduğunu göstermektedir.  
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Tablo 9. Eskişehir ilinde 2005-2020 yıllarında seçilmiş bazı tarım alet ve makineleri 

sayıları 

 

SONUÇ  

Tarım, ekonomik büyümenin önünü açan bir sektördür. Tarım, bir 

ülkenin gıda güvenliğine ulaşmasında ve kendi kendine yeterliliğin 

sağlanmasında çok önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Bu 

çalışmada, Eskişehir ilinde tarıma yapılan yatırımın kırsal kalkınma 

üzerindeki etkisini araştırmak için bir girişimde bulunulmuştur. 

Çalışmada, 2006-2019 yıllarını kapsayan kırsal kalkınma desteklerinin, 

il tarım potansiyelinde önemli etkisinin olduğu görülmüştür. Bitkisel ve 

hayvansal üretim artışı ile birlikte, yeni istihdam yaratılmasında da 

etkili olmuştur. Bu bağlamda, Eskişehir ilinde tarım yatırımının büyük 

Tarım alet ve makineler 2005  

(adet) 

2020 

 (adet) 

İndeks 

(2005=100) 

Biçerdöver 805 737 0.91 

Traktör 16 308 17 958 110.12 

Traktör pulluğu 12 655 14 770 116.71 

Hububat ekim makinesi 2 425 2 653 109.40 

Tırmık 9 499 15 392 162.04 

Gübre dağıtma makinesi 7 324 9 851 134.50 

Balya makinesi 312 809 259.29 

Mısır silaj makinesi 172 506 294.17 

Yem hazırlama makinesi 297 749 252.19 

Süt sağım makinesi 4 628 7 321 158.19 
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önemi bulunmaktadır. Aşağıda, Eskişehir ilinde neden tarıma yatırım 

yapılması gerektiği hususu açıklanmıştır: 

1) Getiri: Gıdanın çok önem kazandığı günümüzde, tarıma yatırım 

yapan yatırımcılar tarımsal ürün satışından düzenli olarak yıllık nakit 

akışı elde edebilirler. Tarımsal yatırımlar uzun vadeli yatırımlar 

olduğundan, iyi bir tasarruf aracı olarak da önem kazanmaktadır. 

2) Değer artışı: Tarımsal üretim vasıtalarından arazi, tarım alet ve 

makineleri, sulama kanalları, işletme binası vb. varlıklar sabit sermaye 

özelliği taşıdığından, bunlara yapılan yatırımlar ile yatırımcılar sabit 

sermaye değer artışından yararlanabilirler. Tarım arazisinin bir 

yerleşim alanına ya da ulaşım yoluna yakın bir yerde olduğu durumda, 

arazinin değeri çok daha fazla artabilecektir. 

3) Katma değer yaratma: Tarım arazisine yatırım yapan bir yatırımcı 

ıslah çalışmaları yaparak yatırıma değer katabilir. Bu, işlenmemiş 

arazilerin ürünlere veya otlaklara dönüştürülmesi şeklinde olabilir. 

Ayrıca, tarım arazilerinin geleneksel tarımdan ziyade teknik tarıma 

dönüştürülmesi, aynı şekilde yatırımın değerini artırabilir.  

4) Gelir istikrarı: Diğer yatırım türlerine göre tarım arazilerinde çok 

daha az dalgalanma olduğundan, yatırımcı istikrarlı ve sürekli bir yıllık 

gelir elde edebilir. 

Nihayet, tarım teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, 

kırsal altyapı, sulama, toprak ve su yatırımlarının geliştirilmesi, kırsal 

yoksulluğun azaltılması, yeni istihdam yolları yaratılması ve daha 
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yüksek kırsal ücretlerin yaratılması için tarıma yatırım yapılması 

gerekmektedir.  

Eskişehir ilinde tarıma yapılan/yapılacak yatırımın pek çok gerekçesi 

bulunmaktadır. İl’in sahip olduğu tarımsal üretim potansiyeli ve 

Türkiye içindeki payı tarıma yatırımın en önemli gerekçesi olmaktadır. 

Bunlar; 

1) İlin, Türkiye buğday üretiminde %2.78, yonca üretiminde %2.14 ve 

şekerpancarı üretiminde %8.57’lik bir pay alması, hayvancılığa yatırım 

yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

2) İlin şehirlerarası ulaşım ağının tarım ürünlerinin pazarlanması için 

büyük avantaj sağlaması.  

3) Son yıllarda ilde mevcut desteklemeler ile yem bitkisi ekim 

alanlarında artış olması,  

4) Besi hayvancılığı açısından Et ve Süt Kurumu’nun şubesinin 

bulunması. 

Gıda arzının çok daha fazla önem kazandığı günümüzde, tarıma yatırım 

yapmak rasyonel bir yol ve yöntem olarak görülmelidir. Tarıma yatırım, 

uzun vadede değeri çok artan ve topluma sayısız fayda sağlayan somut 

bir faaliyettir.  

 

 

 



ENTEGRE TARIM SİSTEMLERİ VE ÇİFTÇİLİĞİN GELECEĞİ | 115 

 

KAYNAKÇA 

Akindele, O. O. (2010). The causal relationship between capital formation and 

economic growth: the Nigerian experience. 

Anonymous, (2021a). Ekonomik Rapor-2020. TOBB Yayın No: 2021/008, ISBN: 

978-605-137-818-3 

Anonymous, (2021b). FAO. http://www.fao.org/home/en/ 

Anonymous, (2021c,e,k,l,m). TÜİK Verileri.  

Anonymous, (2021d). https://www.investineskisehir.gov.tr/ekonomik-yapi/ 

Anonymous, (2021f,g,h,ı,i,j). Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir Tarım ve Orman 

İl Müdürlüğü Kayıtları. 

Baba, S. H., Saini, A.S., Sharma, K. D. ve Thakur, D. R. (2010). Himachal Pradesh'te 

Yatırımın Tarımsal Büyüme ve Kırsal Kalkınma Üzerindeki Etkisi: Kamu ve 

Özel Yatırımın Dinamikleri. Indian Journal of Agricultural Economics, 65(1), 

135-158. 

Beşer, N. Ö. ve Kadanalı, E. (2011). Türkiye’de Tarımsal Sabit Sermaye Yatırımları 

ve Tarımsal Büyüme Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım 

Bilimleri Dergisi, 31(2), 408-417. 

Çekiç, T. İ. ve Ökten, A. N. (2009). Sosyal Sermaye Perspektifinden Kırsal Kalkınma 

Sorunsalına Yeniden Bakiş. Megaron, 4(3). 

Çobanoğlu, F., Cankurt, M., Tunalıoğlu, R., Yılmaz, H. İ., Bozkıran, S., Nalbantoğlu, 

A. ve Yıldız, H. (2016). Kırsal Kalkınma Destekleme Programının Etkisinin 

Değerlendirilmesi,    Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri. 12. Tarım Ekonomisi 

Kongresi, 25-27 Mayıs 2016, Isparta, 1013-1022 s. https://tarekoder.org 

/2016isparta/30-5.pdf 

Er, S., Metin, T., Kalanlar, Ş. ve Uçum, İ. (2014). Kalkınma Ajanslarının Kırsal 

Kalkınmadaki Rolü. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül 2014, 

Samsun 

http://www.fao.org/home/en/


116 | ENTEGRE TARIM SİSTEMLERİ VE ÇİFTÇİLİĞİN GELECEĞİ 

 

Mehrara, M. ve Musai, M. (2013). MENA bölgesinde sermaye oluşumu ile ekonomik 

büyüme arasındaki nedensellik. International Letters of Social and Humanistic 

Sciences, 8, 1-7. 

Özcan, B. ve Dinçer, D. M. Z. (2011). Sosyal Sermaye ve Ekonomik 

Kalkinma. Yayinlanmamis Doktora Tezi, Istanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Istanbul. 

Özyakışır, D. (2011). Beşeri sermayenin ekonomik kalkınma sürecindeki rolü: Teorik 

bir değerlendirme. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (6:1) 2011 Journal of 

Entrepreneurship and Development.  

Sağlam, U. ve İnan, İ. H. (2013). Uşak İlinde Tarımsal Üretici Örgütlenmesi ve 

Yapısal Sorunlar. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, Tekirdağ. 

Tolunay, A. ve Akyol, A. (2006). Kalkınma ve Kırsal Kalkınma: Temel Kavramlar 

Ve Tanımlar. Turkish Journal of Forestry, 7(2), 116-127. 

Uneze, E. (2013). Sermaye oluşumu ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Sahra altı 

Afrika ülkelerinden kanıtlar. Journal of Economic Policy Reform, 16(3), 272-

286. 

 

 



ENTEGRE TARIM SİSTEMLERİ VE ÇİFTÇİLİĞİN GELECEĞİ | 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 7 

PAMUK ISLAHINDA SON GELİŞMELER 

Prof. Dr. Nesrin ÖRÇEN1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bornova, İzmir. 



118 | ENTEGRE TARIM SİSTEMLERİ VE ÇİFTÇİLİĞİN GELECEĞİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTEGRE TARIM SİSTEMLERİ VE ÇİFTÇİLİĞİN GELECEĞİ | 119 

 

INTRODUCTION 

Giderek artan dünya nüfusunun 2050 yılında 11 milyar olacağı tahmin 

edilmektedir. Nüfusa bağlı olarak hızla artan gıda, yem, lif ve yakıt 

taleplerini karşılamak gerekmektedir. Pamuk, doğal bir lif bitkisidir. 

Bunun yanında gıda ve yem kaynağı olarak da önemli bir yer işgal 

etmektedir. Ancak, geleneksel ıslah programındaki kaydedilen ıslah 

başarıları verim ve lif özellikleri hakkında sınırlı bilgi den dolayı bazı 

sınırlamalarla karşı karşıya kalmıştır. Klasik ıslah pamukta daha yüksek 

verim ve üstün lif kalitesi özelliklerine sahip çeşitlerin geliştirilmesi 

için uzun süre kullanılmıştır. Bu ıslah programları aynı zamanda 

homojenliğe yol açmış ve germplazmdaki genetik çeşitliliğin 

daralmasına sebep oluştur. Hibrit pamuk tohumu üretimi, verim 

engellerini büyük ölçüde kaldırmıştır, ancak yüksek üretim maliyeti ve 

türler arası melezlemelerde düşük tohum tutma oranı nedeniyle tohum 

şirketleri arasında sınırlı ilgi görmüştür. Arzu edilen bitkilerin 

seçiminden önce fiziksel veya kimyasal mutajenler yoluyla çok sayıda 

rastgele mutant popülasyonu oluşturmak, pamuk veriminin 

iyileştirilmesinde dikkate değer bir rol oynamıştır. Bununla birlikte, 

arzu edilen alellerin daha az sıklığı, geniş popülasyon taraması ve 

pleiotropik etkiler nedeniyle mutasyon ıslahının kapsamı da sınırlı 

kalmıştır. Pamuk ıslahındaki zorluklar ki bu zorluklar eskisinden daha 

fazla ortaya çıkmaktadır, günümüzün biyoteknolojik ve genomik 

araçlarının kullanımı vazgeçilmez hale getirmiştir. Bu nedenle, kısa bir 

zaman diliminde lif verimini ve kalitesini daha da artırmak için pamuk 

genom dizisi bilgilerini kullanmak ve biyoteknolojik araçları ıslah 
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programlarında kullanmak zorunlu hale gelmiştir. Bu bölümde pamuk 

bitkisinin ıslahı konusunda yapılan klasik ıslah çalışmaları ve günümüz 

biyoteknolojik ve genomik araçları kullanarak yapılan son çalışmalar 

derlenmeye çalışılmıştır. Olası çözümler tartışılmıştır.  

Dünya nüfusunun arışına paralel olarak pamuk bitkisine olan talep de 

artmakta olduğundan pamuk bitkisinin önemi gittikçe artmaktadır. 

Pamuk bitkisi, dünyanın birçok ülkesinde başta tekstil olmak üzere 

farklı sanayi kollarının süregelen geleneksel önemli bir hammaddesidir. 

Pamuk bitkisi lifi ile tekstil sanayisine, çiğiti ile yağ sanayisine ve 

küspesi ile hayvancılık sektörüne, önemli katkıları olan endüstriyel bir 

üründür. Kullanılan dokuma hammaddesinin % 60′ı pamuktan 

karşılanmaktadır. Tarımı ve sanayisi ile geniş bir istihdama önemli 

katkıları olan bir bitkidir. Pamuk lifi, diğer bitkisel ve sentetik liflere 

göre daha fazla tercih edilmekte, dünya tekstil ürünleri üretiminde 

giderek daha büyük önem kazanmaktadır. 

Pamuk bitkisinin ıslah amaçları, daha iyi verim potansiyeli, daha 

yüksek lif kalitesi ve erken olgunluk, yüksek gübre ve su kullanım 

etkinliği ile birlikte değişen iklim koşullarına tolerans gösterme 

kapasitesi olan gelişmiş çeşitlerin elde edilmesi şeklinde genellenebilir. 

Pamuğun verim ve lif kalite özelliklerini iyileştirmek, halen ıslah 

programlarının çoğunda, öncelikli konu olarak popülerliğini 

sürdürmektedir (1). Sürdürülebilir pamuk tarım için bitkinin gelişimi 

süresi boyunca bitki sağlığının korunması, hem kalite ve hem de verim 

bakımından genetik potansiyelinin tam olarak kullanımının sağlaması 

gerekmektedir. Günümüzde bitkinin biyotik ve abiyotik stres kayıpların 
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dolayı genetik potansiyellerinin sadece % 60’ ına ulaşabilmiştir (2). 

Modern tarım gereği bölge koşullarına önerilebilecek çeşitlerin, yüksek 

verim kapasitesi yanında, üstün lif teknolojisine sahip, çevresel 

streslerden minimum düzeyde etkilenen, hastalık ve zararlılara 

dayanıklı ve erkenci olması gerekmektedir. Ülkemiz açısından büyük 

öneme sahip pamuk bitkisinin, başta verim olmak üzere, erkencilik ve 

lif kalite özellikleri üretim açısından önemli olan özelliklerini bir 

genotipte toplayabilmek amaçlanmaktadır. Pamuk ıslahı konusunda 

yapılacak olan çalışmanın başarısı, üzerinde çalışılan özelliklerin 

genetik yapısının (kalıtımı kontrol eden gen sayısı, kalıtım şekli, kalıtım 

derecesi, multiple allel genler, linkage genler) iyi irdelenmesi, 

uygulanacak seleksiyon stratejilerinin doğru bir şekilde belirlenmesi ile 

mümkündür.  

Pamukta ıslahı çalışmalarında en fazla başvurulan ıslah yöntemi, 

melezleme (kombinasyon) ıslahıdır ilk kez 1786 -1790 yıllarında 

Danimarkalı kolonist Von Rohr tarafından yapılmıştır (3).  Gossypium 

hirsutum L. türüne ait pamuk çeşitlerinin verim ve diğer agronomik 

özelliklerini koruyarak lif kalite özelliklerini geliştirmek amacıyla 

yapılan türler arası (Gossypium hirsutum L. x Gossypium barbadense 

L.) melezleme çalışmalarının oldukça eskiye dayandığı ve ilk 

melezleme çalışmalarının 1860’lı yıllarında yapıldığı bildirilmektedir. 

Kombinasyon ıslahı, ikili melezleme, geri melezleme ve çoklu 

melezleme vb. şekillerde, türler içi pamuk çeşitleri arasında ve türler 

arası olarak uygulanabilmektedir (3). Gossypium hirsutum L. türüne ait 

çeşitlerin verim kapasiteleri korunarak, lif kalite özelliklerinin 
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geliştirilmesi amacıyla türler arası melezleme çalışmaları sonucunda 

Gossypium barbadense L. türüne ait çeşitlerden Gossypium hirsutum L. 

türüne ait çeşitlere gen aktarabilme şansının bulunduğu ifade edilmiştir 

(4). 

Ülkemizde pamuk ıslah çalışmaları, 1950-60’lı yıllarda başlamıştır. 

Bazı çeşitler geliştirilmiş olmasına rağmen ülkemizde ıslah edilmiş 

çeşit sayısı günümüz çiftçi ve tekstil sanayicilerinin ihtiyaç ve 

taleplerini karşılamakta sınırlı görünmektedir. Birim alandan elde 

edilen ürün miktarının ve kalitenin artırılması, pamuk ıslah 

programlarının öncelikli hedefini oluşturmaktadır. Ancak, ıslah 

programındaki başarı, amacın iyi belirlenebilmesinin yanında, 

yapılacak ıslah çalışmasında kullanılacak yöntemin ve bu yöntemler 

içinde kullanılacak anaçların iyi seçilmesi; anaçlara ilişkin melez 

kombinasyonlardaki genetik yapılarının iyi bir şekilde kombine 

edilmesi ile mümkündür. Bu nedenle ıslahçının başarıya ulaşabilmesi 

için amacını iyi belirleyerek ebeveyn seçiminde dikkatli olmasının 

yanında, geniş bir varyabilite oluşturarak izlenebilecek ıslah 

yöntemlerini erken kuşaklarda belirlemesi önem arz etmektedir (5). 

Pamuk ıslahı çeşitli önemli özelliklerin heterosisini saptamaya yönelik 

çalışmalar yapılmıştır. Ülkemizde Akdemir ve Emiroğlu (1985), kütlü 

pamuk verimi, çırçır randımanı, koza kütlü ağırlığı ve lif kalite 

özellikleri üzerinde yaptıkları melezleme çalışmasında, kütlü pamuk 

verimi ve lif kopma dayanıklılığı için olumlu; lif uzunluğu için olumsuz 

yönde heterosis saptadıklarını belirtmişlerdir. Dünyada Gargy ve Kalsy 

(7), Gossypium hirsutum L. türündeki dokuz çeşit ile yapmış oldukları 
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diallel melezleme çalışmalarında, kütlü pamuk verimi ve koza sayısı 

yönünden olumlu ve önemli yönde heterosis saptadıklarını 

bildirmişlerdir. Thomson ve Luckett., (8), Diallel Melez 

populasyonunda, melezlerin verimlerinin, ebeveynlerden önemli 

derecede yüksek bulunduğunu; ayrıca bazı melezlerin (G.hirsutum L. x 

G.barbadence L.) ebeveynlerden daha uzun ve daha dayanıklı liflere 

sahip olduklarını bildirmişlerdir. Ghulam ve ark. (9), Gossypium 

hirsutum L. türü içinde yapmış oldukları diallel melezleme 

çalışmalarından elde ettikleri döl kuşaklarında, verim ve lif kalitesi ile 

ilgili özelliklerde heterotik etkileri incelediklerini; en yüksek heterosis 

(% 23.65) ve heterobeltiosis (% 15.72) değerlerini, lif veriminde 

saptadıklarını bildirmişlerdir.  

Yüksek verimli ve lif teknolojik özellikleri üstün yeni pamuk 

çeşitlerinin elde edilmesi için pamuk ıslahı çalışmalarının kesintisiz ve 

yoğun bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Son yıllardaki 

çalışmalar ile birlikte, pamuk veriminin arttırılması ve endüstriyel 

amaçlara uygun lif teknolojik özelliklerinin geliştirilmesi için klasik 

ıslah çalışmaları da devam etmektedir. Ülkemizin planlı bir şekilde 

pamuk üretimini verim ve lif kalitesi bakımından arttırması 

gerekmektedir (10).  

Ülkemiz pamuk tohumculuğu bakımından büyük oranda dışarıya 

bağımlıdır ve yüksek fiyatlar ödeyerek pamuk tohumluğu temin 

etmektedir. Pamuk tohumculuğu sektöründe karşılaşılan diğer önemli 

bir problem ise yaygın olarak tarımı yapılan çeşit sayısının az olmasıdır. 

Bu çeşitlerin birçoğu istenilen düzeyde üstün lif kalitesi ile ilgili bütün 
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özellikleri taşımamaktadır. Çiftçilerimize ve sanayicimize alternatif 

ürünler sunulması gerekmektedir (3). 

Geleneksel ıslah programındaki kaydedilen ıslah başarıları verim ve lif 

özellikleri hakkında sınırlı bilgi den dolayı bazı sınırlamalarla karşı 

karşıya kalmıştır. Klasik ıslah pamukta daha yüksek verim ve üstün lif 

kalitesi özelliklerine sahip çeşitlerin geliştirilmesi için uzun süre 

kullanılmıştır. Bu ıslah programları aynı zamanda homojenliğe yol 

açmış ve germplazmdaki genetik çeşitliliğin daralmasına sebep oluştur. 

Hibrit pamuk tohumu üretimi, verim engellerini büyük ölçüde 

kaldırmıştır, ancak yüksek üretim maliyeti ve türler arası 

melezlemelerde düşük tohum tutma oranı nedeniyle tohum şirketleri 

arasında sınırlı ilgi görmüştür. Arzu edilen bitkilerin seçiminden önce 

fiziksel veya kimyasal mutajenler yoluyla çok sayıda rastgele mutant 

popülasyonu oluşturmak, pamuk veriminin iyileştirilmesinde dikkate 

değer bir rol oynamıştır. Bununla birlikte, arzu edilen alellerin daha az 

sıklığı, geniş popülasyon taraması ve pleiotropik etkiler nedeniyle 

mutasyon ıslahının kapsamı da sınırlı kalmaktadır. Pamuk ıslahındaki 

zorluklar ki bu zorluklar eskisinden daha fazla ortaya çıkmaktadır, 

günümüzün biyoteknolojik ve genomik araçlarının kullanımı 

vazgeçilmez hale getirmiştir. Bu nedenle, kısa bir zaman diliminde lif 

verimini ve kalitesini daha da artırmak için pamuk genom dizisi 

bilgilerini kullanmak ve biyoteknolojik araçları ıslah programlarında 

kullanmak zorunlu hale gelmiştir. Bu bölümde pamuk bitkisinin ıslahı 

konusunda yapılan klasik ıslah çalışmaları ve günümüz biyoteknolojik 
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ve genomik araçları kullanarak yapılan son çalışmalar derlenmeye 

çalışılmıştır. 

Orjini ve Sitogenetiği   

Gossypium cinsi 50'den fazla türden oluşur, bunlardan 46'sı yabani, 

dördü ise kültüre alınmış türlerdir [1]. İki tetraploid pamuk türü, 

Gossypium hirsutum L. (G. hirsutum) (upland pamuğu) ve Gossypium 

barbadense L. (G. barbadense) dünya çapında başlıca yetiştirilen 

pamuklardır. Bu tetraploid türlerin, yaklaşık 1-2 milyon yıl önce G. 

arboreum (At genom) ve G. raimondii (Dt genomu) olmak üzere iki 

diploid türün hibridizasyonundan kaynaklandığı öne sürülmüştür (12). 

Yetiştirilen allotetraploid pamuk (G. hirsutum), A genomunun 

donörünün halen araştırılmakta olduğu (11), D genomunun ise G. 

raimondii türünün katkıda bulunduğu iki farklı diploid türden 

evrimleşmiştir [13]. Upland pamukları (Gossypium hirsutum L.), verim 

potansiyelleri yüksek, vejetasyon süresi orta-uzun, çırçır randımanları 

>%39 değerinde ve dünyada yetiştirilen pamukların %80’inden 

fazlasını oluştururlar. Dolayısıyla da ülkemiz pamuklarının %99.5'i 

Gossypium hirsutum L. türü pamuklardır (14). Pamuk gibi poliploid 

bitkiler kültüre alındıktan sonra takip eden evrimin süreci hakkında 

sınırlı bilgi mevcuttur. Gossypium hirsutum L. türü toplam 52 adet 

kromozoma (2n:4x:52) sahiptir. Her ne kadar G. hirsutum 

poliploidleşme olayından sonra sürekli olarak büyümüş olsa da extrem 

çevre koşullarına daha uygundur ve G. barbadense'den daha fazla lif 

verimi üretmiştir [15].  
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Pamuğun sekiz farklı genomu vardır, yani A genomu Afrika ve Asya'ya 

özgüdür, B genomu Afrika ve Yeşil Burun Adaları'ndandır, C ve D 

genomu sırasıyla Avustralya ve Meksika'da gelişmiştir. E genomu Arap 

Yarımadası, Kuzeydoğu Afrika, Güneybatı Asya ve F genomu Doğu 

Afrika'ya özgüdür. G genomu Avustralya'ya özgü iken, K genomu KB 

Avustralya ve Cobourg Yarımadası'na kaynaklıdır [16]. 

Pamuk ıslahında geleneksel yöntemler 

Bu tür ıslah yaklaşımları, pamukta daha yüksek verim ve üstün lif 

kalitesi özelliklerine sahip çeşitlerin geliştirilmesi için uzun süre 

kullanılmıştır [17,18]. Klasik pamuk ıslahında temel felsefe melez 

sayısı ne kadar fazlaysa, üstün rekombinantları keşfetme şansı o kadar 

artmaktadır şeklindedir. Bu temel strateji, “en iyiyi en iyiyle melezle, 

aynı şekilde en iyiyi seç ve en iyisini bekle” fikrine dayanmaktadır [19]. 

Bu ıslah planları aynı zamanda homojenliğe yol açmış ve 

germplazmdaki genetik çeşitliliğin daralmasına sebep oluştur. Hibrit 

pamuk tohumu üretimi, verim engellerini büyük ölçüde kaldırdı, ancak 

yüksek üretim maliyeti ve türler arası melezlemelerde düşük tohum 

tutma oranı nedeniyle tohum şirketleri arasında sınırlı ilgi görmüştür 

[20]. Arzu edilen bitkilerin seçiminden önce fiziksel veya kimyasal 

mutajenler yoluyla çok sayıda rastgele mutant popülasyonu oluşturmak, 

pamuk veriminin iyileştirilmesinde dikkate değer bir rol oynamıştır 

[21]. Çin, Hindistan ve Pakistan'da mutasyonla oluşturulmuş pamuk 

çeşitlerinin piyasaya sürülmesinden sonra bazı önemli başarılar elde 

edilmiştir [22]. Bununla birlikte, arzu edilen alellerin daha az sıklığı, 

geniş popülasyon taraması ve pleiotropik etkiler nedeniyle mutasyon 
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ıslahının kapsamı sınırlı kalmıştır (11). Bu sırlamalara karşılık belli 

bölgeye özgü mutasyon ve geniş hibridizasyon ve kullanılan 

genomların çeşitliliği gibi çeşitli yolların kullanılmasını 

gerektirmektedir [23,24]. Pamuk ıslahındaki zorluklar ki bu zorluklar 

eskisinden daha fazla ortaya çıkmaktadır, günümüzün biyoteknolojik 

ve genomik araçlarının kullanımı vazgeçilmez hale getirmiştir. Bu 

nedenle, kısa bir zaman diliminde lif verimini ve kalitesini daha da 

artırmak için pamuk genom dizisi bilgilerini kullanmak ve 

biyoteknolojik araçları ıslah programlarında kullanmak zorunlu hale 

gelmiştir (11). 

Pamuk Islahında Başarıyı Sınırlayan Etmenler ve Çözümlerinde 

Kullanılacak Yeni Teknolojiler 

Yıllardır yapılan pamuk ıslahı genetik erozyon da dâhil olmak üzere 

çeşitli genetik sonuçlara yol açmıştır [25]. Kültüre alınmış pamuk 

çeşitlerinin daralmış genetik yapısı süregelen evrim, çeşit ıslahında 

uygulanan yoğun yapay seleksiyonun bir sonucudur [26]. Diğer birçok 

bitkiye kıyasla pamuğun sınırlı genetik çeşitliliği ve bununla ilişkili 

genetik komplikasyonlar nedeniyle oluşan aksaklıkların çözümünde, en 

son geliştirilmiş genomik teknolojileri pamuk ıslahında önemli ölçüde 

yardımcı olmaktadır [15]. 

Birkaç fenotipik ve moleküler veri de pamuk germplazmında düşük 

genetik çeşitliliğin varlığını doğrulamıştır [27,28]. Yine de pamuğun 

daralan moleküler genetik çeşitliliğine ilişkin kapsamlı kanıtlar halen 

araştırılmaktadır [15]. Geniş hibridizasyon ve mutasyon yoluyla 
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mevcut pamuk germplazmının genetik tabanını genişletmek için ciddi 

bir ihtiyaç vardır [29].  

Geçmişte, sentetik çeşitler G. raimondii ve G. herbaceum türlerinden 

melezleri ile elde edilmişlerdir, ancak, istenen genler ile bağlantılı 

istenmeyen genlerin de bu hatlardan çeşitlere transfer olması en büyük 

dezavantajlardır. Rekombinasyon nedeniyle, bağlantı guruplarının 

dengesiz kopması farklı alelik kombinasyonlar yaratmakta, bu da doğal 

seleksiyon etkisi ile bitki ıslahında önemli bir rol oynamaktadır [30]. 

Genomların coğrafi dağılımı ve kökeni bilgisi, kültür yapılan daralan 

genetik yapısını genişletmek için potansiyel olarak kullanılabilir [31]. 

Yabani pamuk germplazmı, yeni ıslah edilecek çeşitler için stres 

toleransı, adaptasyon yeteneği, lif kalitesi, yağ içeriği ve sitoplazmik 

erkek kısırlığı ile ilgili yeni gen kaynaklarıdır [32]. 

Bağlantı-sürükleme verimi, lif kalitesini azaltmış, birkaç gen 

düzenleyici sistemi bozmuş, kromozomal anormalliklerin oluşmasına 

ve hibrit gücü azalmasına sebep olmuştur [33]. Böyle bir bağlantı-

sürüklenmesini kırmak için, Mısır ve Amerikan pamuğu arasındaki 

türler arası hibridizasyon ile bir dizi kromozomal segment introgresyon 

hattı (CSIL'ler) geliştirilmiştir [34]. Diğer bazı CSIL'ler de geliştirme 

aşamasındadır. Bu CSIL'ler, QTL haritalaması için kullanılabileceği 

belirtilmiştir [35]. 

Genomik bilgi, haritalanmış lokusların alelik varyasyonunu bulmak 

için ince QTL haritalama ve pamuk yetiştirme programlarında seçilmiş 
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lokusların kullanımını içeren doğru yaklaşımlar yoluyla ıslahı 

kolaylaştırdığı ifade edilmiştir [36].  

Abiyotik stresler arasında kuraklık ve ısı, pamuğun büyümesine ve 

gelişmesine yönelik başlıca tehditlerdir. CO2 seviyesindeki artış, yıllık 

gündüz ve gece sıcaklığını değiştirmiştir. Bitkinin kozaları tutma 

kabiliyetini azaltabilir ve %40 pamuk koza dökülmesine neden olabilir 

[37]. Ek olarak, yüksek sıcaklık polen canlılığı, antioksidan aktiviteler, 

bitki fizyolojisi, bitki morfolojisi, verim ve lif kalitesi üzerinde de 

olumsuz etkiye sahiptir [38]. Isı stresi ayrıca bitki su ihtiyacını artıran 

evapotranspirasyon kayıplarını da artırmıştır. Klorofil içeriği, hücre 

zarı stabilitesi ve yaprak ağırlığı ile ilgili olarak QTL bölgesinde daha 

önce birkaç aday gen bulunmuştur. MiR164 gibi çok sayıda miRNA, 

pamukta kuraklık toleransını iyileştirmede önemli rolü olan NAC ve 

MYB genleri ile ilişkilidir [39]. Bu tür bulgular, bu QTL'leri/genleri, 

iklime dayanıklı pamuk çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik ıslah 

programlarında kullanma fırsatı sağlamıştırlar. 

Çeşitli tarımsal özellikler için kültüre alınmış ve yabani pamuk 

germplazmının taranması, bu özellikleri melezleme yolu ile pamuk 

ıslah programlarına katılabilmektedir. Ayrıca, ısı ve kuraklık stresi 

toleransı ile ilişkili bu özelliklerin iyi QTL haritalaması, hibridizasyon 

sürecini hızlandırabilir ve ileri ıslah hatlarındaki istenmeyen bağlantı-

gen veya intron kalıntıları azaltabilir [40].  

Gossypium türlerinin kökeninin, dağılımının, türleşmenin ve genomik 

destekli ıslah geliştirilmesinin genetik ve moleküler temellerini 

araştırmak, kapsamlı bir analiz ve genom organizasyonunun 
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derinlemesine anlaşılmasını gerektirmektedir [26].Doğru genomik 

verilerin eksikliği, ıslah edilmiş pamuk çeşitlerinin geliştirilmesi için 

önemli bir dezavantaj olmuştur. 

Dizileme teknolojisi aynı zamanda poliploidi bitkilerin genomik 

evrimini de aydınlatmada yardımcı olmuştur  [41].Fonksiyonel 

genomik yöntemlerdeki son gelişmeler, harita tabanlı klonlama [42], 

genom çapında ilişkilendirme [43], QTLseq [44], MutMap [45] ve 

BSR-Seq [46] gibi hızlı özellik haritalama ve klonlama yöntemlerinin 

geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genetik yaklaşımlarla birlikte bu 

yöntemlerin bir kombinasyonu, tarımsal açıdan önemli genlerin 

tanımlanmasını ve klonlanmasını sağlamıştır [26]. Buna bir örnek 

olarak pamuk liflerinin uzaması düzenleyen GhHOX3 transkripsiyon 

faktörünün tanımlanmasıdır. GhHOX3'ün aşırı ekspresyonu daha uzun 

liflere yol açarken, susturması lif uzunluğunu %80'den fazla 

azaltmaktadır [47].Genom birleştirme yöntemlerinin kullanımı 

nedeniyle çeşitli yenilikler bildirilmiş olmasına rağmen, pamuk 

genomundaki heterozigotluk, büyük genom boyutu ve tekrarlayan 

diziler nedeniyle haploidler şimdiye kadar geliştirilmemiştir.  

Küresel pamuk üretimi, böcek/zararlı istilası, bakteriyel/viral/mantar 

hastalıkları, sıcaklık, tuzluluk ve kuraklık stresleri gibi çeşitli biyotik ve 

abiyotik stresler yüksek lif veriminin önündeki başlıca engellerdendir. 

Geliştirilen transgenik ürün için kullanılan genlerin çoğu herbisit ve 

böcek direnci ile ilgilidir. Pamuktaki biyotik stresler dünya çapında her 

yıl %30'a varan kayıplara neden olmuştur [48]. Küresel olarak, 
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transgenik pamuk, toplam pamuk alanının yaklaşık %70'inde (189,9 M 

ha) yetiştirilmektedir [49].  

Pamuktaki çeşitli biyotik stresler arasında, beyazsinek ile bulaşan 

pamuk yaprağı kıvrılma hastalığı (CLCuD), hızlı yayılması ve virüs 

genomu plastisitesi nedeniyle pamuk başlıca hastalıklarından biri 

olarak kabul edilmektedir. Daha sonra, pamuk kurtları pamuk bitkisinin 

önemli bir zararlısı olarak bulunmuştur ve şimdi Bt pamuğun piyasaya 

sürülmesiyle uygun bir şekilde kontrol altına alınmıştır [50]. Ek olarak, 

devam eden Bt pamuğu ekiminin bir sonucu olarak, 

böceklerin/zararlıların Bt toksinlerine karşı direncinin gelişmesine yol 

açan bazı yeni problemler ortaya çıkmıştır [51]. Örneğin, Hindistan'da 

Bt pamuğa karşı pembe kurt kurdu direnci kırılmıştır [52].  

Halihazırda yetiştirilen transgenik pamuk çeşitleri, böceklere/zararlı 

saldırılarına karşı dirençli transgenleri bitki organizmasında dokuya ya 

da bölgeye özel olmayan yapısal olarak bütün bitki organizmasında 

eksprese edilen geni ifade etmektedir. Transgenlerin spesifik bitki 

dokularında belirli zamanlarda ekspresyonunun kontrol edilmesi, 

transgenik bitkilerin performansı artıracak ve çevresel etkilerini 

azaltmaktır. Bu nedenle, pamuğa bitkisinde dokuya özgü promotörün 

kullanımı, transgen ekspresyonunu, gerekli olduğu yerlerde, örneğin 

sadece yapraklar ve gövdeler gibi belirli dokularla sınırlayacaktır. Bu 

nedenle, dokuya özgü promotörlerin tanımlanması ve kullanılması, 

yeni nesil transgenik çeşitlerin üretiminde önemli bir değişim 

sağlayacağı öngörülmektedir(11).  
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Genom düzenleme araçları, son on yılda ıslah için daha kullanılır hale 

gelmiştir.  CRISPR/Cas9, zararlı genleri önceden tanımlanmış bir 

şekilde mutasyona uğratmak için ortaya çıkan teknolojilerden biridir 

[53]. İlgilenilen bir geni bir konakçı genomuna rasgele ekleyen önceki 

dönem genetik mühendisliği tekniklerinin aksine, genom düzenleme 

(genome-editing) mekanizması, önceden tanımlanmış bir şekilde 

bölgeye özgü genetik manipülasyonla çalışmaktadır. 2017 yılında, 

Janga ve ark. CRISPR/Cas9 sistemi kullanılarak pamukta ilk başarılı 

hedefli gen düzenleme çalışmasını bildirmişlerdir [54]. Pamuk 

genomunda üç homeolog genin (GhEF1, GhPDS ve GhCLA1) 

eşzamanlı düzenlenmesini göstermişlerdir. Daha sonra, GhCLA1 ve 

GhVP [55], GhMYB25 gibi CRISPR/Cas9 sistemi kullanılarak bir dizi 

pamuk geni üzerinde çalışılmıştır [56]. Pamukta Verticillium dahliae'ye 

karşı bildirilen dirence ek olarak [57], CRISPR/Cas9 sistemi CLCuD'ye 

karşı direnç sağlamak için de kullanılmıştır [ 58-60]. Abiyotik streslere 

(GhERF38, GhDsPTP3a, GhABF2,) [61-63] karşı direnç ile ilgili 

birkaç pamuk gen(ler)i tanımlanmıştır. Ek olarak, biyotik (GbSOBIR1 

GhCRR1,) [64,65] ve lif gelişimi (GhARF2, GhARF18, GhXLIM6) 

[66,67], tohum çimlenmesi (GhHSP24) [68], çiçeklenme (GhAAI66) 

[69],  gossypol içerikleri (GhCAD1-A) [70] için kullanılmıştır. 

 CRISPR ajanlarının pamuk genomuna verilmesi zor bir adımdır, ancak 

pamuk genomuna CRISPR/Cas9'u iletmenin en etkili yöntemlerinden 

biri, Agrobacterium aracılığıyla bir reseptör olarak sürgün uçlarına 

iletim ile mümkündür[71]. Bu nedenle, pamuk gen düzenleme 

deneylerinde CRISPR/Cas9 sisteminin rasyonel kullanımı, biyotik ve 
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abiyotik streslere karşı pamuk dirençli ıslah programları için etkili 

olacaktır. Ayrıca, lif verimini, kalitesini ve iklim direncini artırmak için 

bu aracı kullanmak faydalar sağlayacaktır. 

Sonuç 

Pamuğun sürdürülebilir tarımı için klasik ıslah, biyoteknolojik araçların 

yanı sıra çeşitli daha iyi tarımsal uygulamalar ve mekanize teknolojilere 

adaptasyonun bir kombinasyonu gereklidir. Klasik ıslah yaklaşımları 

ile genomik bilgileri ve gen düzenleme teknolojileri ile birleştirerek 

pamuk ıslah programlarının yenilenmesi, pamuk çeşitlerinde arzu 

edilen özelliklerin karakterizasyonu, seçilmesi ve yeni çeşitlere 

aktarılması için yeni ufukların oluşmasına sebep olacaktır. Dokuya 

özgü transgen ekspresyonu pamuk bitkisinde CRISPR/Cas sisteminin 

kullanılması, çevresel streslerin ve hastalık zararlarının azaltılmasında 

yardımcı olabilecektir ve verim ve lif kalitesinde artış mümkün 

kılınabilecektir. 
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1. Giriş 

Muş ili, Türkiye'nin 1.650 km2 alanı ile üçüncü büyük ovası olan Muş 

Ovası’na sahiptir. Bulanık, Malazgirt ve Liz ovaları da Muş sınırları 

içerisindedir. Ovalar dışında kalan il toprakları dağlık veya engebeli 

yapıda olup, meralarla kaplıdır ve meraya dayalı hayvancılık 

yapılmaktadır. Dünyada ve ülkemizde iyi tarım ve organik tarım 

uygulamalarından elde edilen gıdaya rağbet artmakta ve bu talebi 

karşılayacak alanlar gün geçtikçe azalmaktadır. Ancak Muş ili tarım ve 

hayvancılık alanında bu talebi karşılamada büyük potansiyele sahiptir 

(Arslan, 2018). Bu ovalarda geçimlik ve aile çiftçiliğine dayalı bitkisel 

üretim yapılmaktadır.  Nadasa dayalı bitkisel üretim, hastalık ve zararlı 

etmenlerin az olması sebebiyle kimyasal gübre ve tarımsal ilaç 

kullanımı azdır. Bu durum özellikle iyi tarım ve organik tarım 

uygulamaları ve katma değeri yüksek endüstri bitkilerinin tohumluk 

üretimi için ari bir ortam yaratmaktadır. 

Nüfusun büyük bir kısmı yaklaşık  % 53’ü kırsalda yaşamakta ve 

nüfusun yaklaşık % 80’i geçimimi tarımsal üretimden kazanması da 

tarımsal anlamada fırsatları içinde barındırmaktadır.  

Muş ilinde Varto, Bulanık, Korkut, Malazgirt ve Hasköy olmak üzere 

5 ilçe bulunmaktadır.  Muş merkezine bağlı 8, toplamda 17 belde, yine 

94’ü merkez ilçeye bağlı olmak üzere toplamda 367 köy, 279 mezra ve 

96 yayla mevcuttur. Yerleşim yerleri beş farklı yükselti grubuna 

yayılmış durumdadır. Muş ilinde nüfusun yoğun olarak bulunduğu 

yükselti grubu 1551-1800 m arasında değişim göstermektedir (Durmuş 

ve Dölek, 2019). 
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2. İklim ve Bitki Örtüsü 

Muş'ta soğuk ve ılıman iklim hakimdir. Yağışın büyük bir kısmı kar 

yağışı olarak kışın düşmektedir. Adeta kar deposu gibidir. Kışı şiddetli, 

yazı kurak ve sıcak, sıcaklık ortalaması 22oC ile Köppen-Geiger iklim 

sınıflandırmasına göre Dsa olarak adlandırılabilinmektedir. Yıllık 

ortalama yağış miktarı 1088 mm ve yağışın büyük çoğunluğu ekim-

mart ayları arasında düşmektedir. Günlük toplam en yüksek yağış 

miktarı 2004 yılında 85.6 mm, en yüksek kar 163.0 cm ile 1992 yılında 

gerçekleşmiştir. 

Tablo 1. Muş iline ait mevsim normalleri(1991-2020) (MGM,2021) 

MUS Ocak Şub

at 

Ma

rt 

Nis

an 

Ma

yıs 

Hazi

ran 

Tem

muz 

Ağus

tos 

Ey

lül 

Ek

im 

Kas

ım 

Ara

lık 

Yıll

ık  
Ölçüm Periyodu ( 1964 - 2020) 

Ortalama Sıcaklık (°C) -7.2 -5.7 1.1 9.1 14.7 20.0 25.0 25.0 20.1 12.8 4.7 -2.7 9.7 

Ortalama En Yüksek 

Sıcaklık (°C) 
-3.1 -1.2 6.0 14.7 21.3 27.5 33.0 33.1 28.3 19.9 9.9 1.1 15.9 

Ortalama En Düşük 

Sıcaklık (°C) 
-10.7 -9.5 -2.8 4.3 8.8 12.7 17.0 17.0 12.3 6.9 0.6 -5.8 4.2 

Ortalama Güneşlenme 
Süresi (saat) 

2.0 3.0 4.5 6.0 8.3 10.8 11.4 11.1 9.7 6.6 3.9 2.1 6.6 

Ortalama Yağışlı Gün 

Sayısı 
12.1 11.2 13.4 15.2 15.1 7.2 2.4 1.9 3.4 9.8 9.9 11.4 113.0 

Aylık Toplam Yağış 

Miktarı 

Ortalaması (mm) 
89.5 98.2 105.8 104.9 69.9 27.8 8.0 5.4 15.7 64.2 88.7 89.4 767.5 

 Ölçüm Periyodu ( 1964 - 2020) 

En Yüksek Sıcaklık 

(°C) 
10.2 15.0 22.8 30.0 31.2 37.4 41.6 41.2 37.0 30.6 21.6 16.0 41.6 

En Düşük Sıcaklık (°C) -32.6 -34.4 -31.4 -10.2 -2.4 2.2 3.6 8.0 0.0 -3.0 -25.8 -32.0 -34.4 

 

Muş ilinde sert kara iklimi hüküm sürer. Sıcaklık -29°C ile +37°C 

arasında seyreder. Senenin 120 gününde sıcaklık +30°C’nin üzerinde, 

120 gün O°C’nin altında olur. Kışın fazla kar yağar. Senelik yağış 

miktarı 1000 mm ile 350 mm arasındadır. Kışlar çok soğuk ve uzun, 

yazlar kısa, sıcak ve kurak geçer. 
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1982-2010 yıları arasındaki iklim verilerini analiz edilerek, iklimde 

ortalama sıcaklık değişkeni bakımından değişmeler olduğu ve bu 

değişimin artış yönünde eğilim gösterdiği sonucuna varmıştır. Bu 

durum Muş ilinin küresel iklim değişikliğinden sıcaklık artışı 

bakımından etkilenmiş olabileceğini bildirmiştir. (Atabey,S., 2018). Bu 

değişim Muş tarımında özellikle yazlık ekilişi yapılan bitkisel üretim 

açısından olumlu sonuçlar doğurabileceği ve özellikle endüstri bitkileri 

yetiştiriciliğini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. 

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün son yıllarda CBS sistemleriyle 

yaptıkları çalışmalara sonucunda önceki yıllara göre bazı değişimler 

yaşanmıştır. Son yapılan çalışmalara göre; İl topraklarının % 47,1’i 

çayır ve mer’alardan, % 9,2’i orman ve fundalıklardan ve % 41,2’i ekili 

ve dikili alanlardan ve % 2,5’i tarıma elverişsiz alanlardan 

oluşmaktadır. Ovalar bozkır (step) görünümündedir. Yaylalar ve 

platolar uzun müddet karla örtülü kaldığı için yeşilliğini uzun müddet 

muhâfaza etmektedir.  

Muş ilinin bitki örtüsünü step bitkileri, çayır otları ve meşe ormanları 

oluşturur. Kuzeye doğru sokulan dağlarda ise yüksek platoların bazı 

kısımlarında meşe ormanları görülür. Saf meşeden oluşan bu ormanlar, 

geçiş kuşaklarına doğru bodurlaşırlar. Yüksek platoların büyük kısmı 

step bitkilerinden iyi gelişmiş otlarla kaplıdır. Muş dağlarının yüksek 

kesimlerinde ise dağ çayırları hakim bitki örtüsünü oluşturur. Bu 

çayırlar ve stepler yeşilliklerini yıl boyunca korurlar. Kışın kar altında 

kalırlar (Anonim, 2019). 
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Şekil 1. Muş ili yerleşim tipi ve yer şekilleri dağılışı haritası 

(Durmuş ve Dölek, 2019) 

 

Muş’ta nüfusun yaklaşık olarak %69’u 1251-1500 m, %25’i 1501-1750 

m, %4’ü 1751-2000 m, %1’i 1000-1250 m ve diğer %1’lik kesimi ise 

2001-2250 m rakım aralığında ikame etmektedir. Yerleşim yerlerinin 

%39’u 1501-1750 m, diğer %39’luk kısmı 1251-1500 m, %17’si 1751-

2000 m, %3’ü 2001-2250 m ve %2’si ise 1000-1250 m rakım aralığında 

bulunmaktadır. Yerleşim yerlerinin büyük kısmı 1250-1750 m rakımda 

bulunmaktadır. Bu durum sanayiye dayalı bir gelişimden ziyade dağ 

sporları, yayla, termal turizm, ekoloji gibi alanlarda bu potansiyelin 
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değerlendirilmesi daha uygun ve gerçekçi olacaktır. (Dölek ve ark., 

2018). 

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki arazilerin %60’ını çayır ve meralar 

kaplamaktadır. Muş ilinin ise toplam arazi varlığının %46’sını 

oluşturan çayır ve mera alanları bölge ortalamasının altında 

seyretmektedir. Muş ili Yukarı Murat Bölümü’nde yer almakta olup 

%40’ı platolardan oluşmaktadır. Muş İlinde yaylacılık alanları; doğuda, 

Bingöl-Muş sınırındaki Şerafettin Dağları’nda, kuzeyde Erzurum, Muş 

ve Bingöl il sınırında yer alan Akdoğan Dağları ve Bingöl Dağları’nda, 

Muş merkez ilçenin kuzeyinde bulunan Otluk’da, güneyinde Batman 

ve Diyarbakır il sınırında Muş ili Güney Dağlık sahası içerisinde olan 

Karaçavuş Dağı’nda kümelenmiş durumdadır. Murat nehri ve 

kollarının su toplama havzası alanlarında bol su kaynakları, sirk ve 

volkanik kökenli göl oluşumları mevcuttur ve yaylacılığın önemli 

rezerv sahalarındandır. Yaylacılık faaliyetleri küçükbaş hayvan 

sayısının ve rakımın yüksek olduğu Bulanık, Varto ve Merkez 

ilçelerinde yoğun olarak yapılmaktadır. Bu ilçeler Muş ili küçükbaş 

hayvan mevcudiyetinin %81’ine ev sahipliği yapmaktadır. Dahası Muş 

ilinde bulunan yaylalarının bir başka özelliği de ülkemizin en önemli 

yaylacılık alanları olan Erzurum-Kars yaylalarının geçiş güzergâhı 

üzerinde bulunmasıdır. Muş’ta bulunan küçükbaş hayvan sayısının 

azalmasıyla, Hasköy, Malazgirt, Korkut ve Bulanık’ta yayla 

hayvancılığı yerini mera ve büyükbaş hayvancılığına bırakmaya 

başlamıştır (Durmuş ve Çağlıyan, 2019). 
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Tablo 2. Muş ili Büyük Toprak Gruplarının (BTG) kapladıkları alanlar 

(Yaşar ve ark., 2020) 

 Ha. % 

Vertisoller 65.526 7,53 

Alüviyaller 43.078 4,95 

Bazaltik Topraklar 6.937 0,80 

Kestanerengi Topraklar 134.173 15,41 

Kireçsiz Kahverengi Topraklar 19.423 2,23 

Kireçsiz Kahverengi Orman 

Toprakları 

4.329 0,50 

Kolüviyaller 9.889 1,14 

Regosoller 5.345 0,61 

İşlenmeyen Topraklar 582.065 66,84 

Toplam 870.768 100,00 

Muş ilinde Büyük Toprak Grubu düzeyinde; Kestanerengi Topraklar, 

Vertisoller, Alüvyal Topraklar, Kireçsiz Kahverengi Topraklar, 

Kolüvyal Topraklar, Bazaltik Topraklar, Regosoller ve Kireçsiz 

Kahverengi Orman Toprakları bulunmaktadır (Yaşar ve ark., 2020).  

 

Şekil 2. Muş ili Büyük Toprak Grubu (BTG) haritası (Yaşar ve ark., 

2020) 
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Muş şehri, akarsu yoğunluğu, sıklığı ve çatallanma oranı yüksek olan 

Çar ve Muş derelerinin oluşturduğu geniş birikinti yelpazesi üzerinde 

kurulmuştur. Şehir zamanla genişleyerek yelpazeyi ve dere yataklarını 

işgal etmiştir (Günek ve ark., 2013). Muş ovasında meydana gelmekte 

olan doğa kaynaklı sel ve taşkınlar önemli problemleri oluşturmaktadır. 

Ovanın ortasındaki Sungu beldesi ve tarım alanları sel ve taşkınlardan 

en çok zarar gören yerlerden biridir (Dölek, 2015). 

 
Şekil 3. Muş ili Arazi Kullanım Haritası (Corine 2012 - Arazi Varlığı) 

(Durmuş ve Dölek, 2019) 
 

Murat Nehri ve Karasu, Muş ilinin önemli akarsu kaynakları arasında 

yer almaktadır (Baytar ve Doğan, 2021).  
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Dölek (2013), jeomorfolojik faktörler üzerinde yürüttüğü analiz ile 

göstermiştir ki Muş ovasının yarıdan fazlasında taşkın olayları ve seller 

yaşanabilir durumdadır. İklim verilerinin analizi sonucunda Şubat ve 

Mart aylarında karların ani hava sıcaklık artışıyla erimesi, Nisan ayında 

ise meydana gelen yağışlar sonucunda sel ve taşkınların Muş ovasında 

görülebileceğini ve Şubat-Mart-Nisan’ın kritik aylar olduğunu tespit 

etmiştir. 

 

Şekil 4. Muş ili su kaynakları haritası 

 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde önemli bir yer teşkil eden Muş (Bulanık-

Malazgirt) Havzası, Doğu Anadolu Bölgesi’nde “Yukarı Murat-Van 

Bölümü’nün orta kesiminde bulunur. Beşerî ve fiziki coğrafi şartları 

açısından ve iklim özellikleri bakımından Bulanık-Malazgirt (Muş) 

Havzası, çevresinde bulunan havzalardan farklı bir oluşum arz 
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etmektedir. Havzanın iklimini temelde enlem, genel hava dolaşımıyla 

ilişkili hava kütleleri, hava basıncı etkilese de yükselti, bakı, orografi, 

büyük ölçekli jeomorfolojik üniteler gibi coğrafi şartlar bu faktörleri 

önemli oranda değişime uğratmaktadır. Muş Havzası, güneydeki 

Tatvan, Bitlis ve Ahlat; batıdaki Varto ve kuzeydoğudaki Ağrı 

sahalarına kıyasla daha kurak ve soğuk bir iklime sahiptir (Şengün ve 

Kıranşan, 2016). 

 

Şekil 5. Muş İlinin Yağış Dağılım Haritası (Durmuş ve Dölek, 2019) 

Muş Ovası’nın 1989-2011 yılları arasındaki dönemde arazi 

kullanımında meydana gelen değişimleri Coğrafi Bilgi Sistemleri 

kullanarak belirleyen bir çalışma yürütmüş olan Sönmez (2014), fiziki 

ve beşeri koşullarının yüksek potansiyeline rağmen Muş Ovası ve 

çevresindeki sahalarda tarımsal açıdan gerekli gelişmenin 
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kaydedilemediğini, özellikle su kaynaklarının çok az kullanıldığını, 

sulamaya yönelik projelerin hayata geçirilmesinde gecikildiğini, hatalı 

arazi kullanımının yaygın olduğunu, ürün çeşidinin yetersiz olduğunu 

ve tarımsal faaliyetlerde gerekli atılımların yapılamadığı bildirmiştir. 

3. Hayvancılık faaliyetleri 

3.1. Büyükbaş hayvancılık 

Muş İli, Ülkemizin hayvan deposu olarak tanımlanan Doğu Anadolu 

Bölgesi içinde yer almakta olup bölgenin önemli hayvancılık 

merkezlerinden biri konumundadır. Dahası Muş ilinde %80 oranında 

mera hayvancılığı yapılmaktadır (Anonim, 2017). Hayvancılığın yoğun 

olarak yapıldığı ilde toplam hayvan sayısı yaklaşık 2 milyon 

civarındadır. Muş ilinin bütün ilçelerinde büyükbaş hayvancılık 

yapılmaktadır. Büyükbaş hayvanlar engebeli arazilerde yürütüldüğünde 

et ve süt verimleri düşmektedir. Bu nedenle büyükbaş hayvancılık 

faaliyetlerine daha çok yüzey şekillerinin sade olduğu arazilerde 

yapılmaktadır. 

Muş il merkezinde sığır yetiştiricisi işletmelerin durumunu ve 

sorunlarını belirlemek amacıyla Şeker ve ark., (2012) tarafından, 125 

işletmede yürütülen ankette, işletmelerin %13’ü 1 ile 5 adet, %44’ü 6 

ile 10 adet, %43’ünü ise ≥11 adet büyükbaş hayvana sahip olduklarını 

tespit etmişlerdir. Bu hayvanların %47’si yerli ırk, %37’si melez ırk ve 

%16’sı kültür ırkı olduğunu kaydetmişlerdir. Bu işletmelerde 

çoğunlukla Esmer ırk (%70) hayvanların kültür ırkı olarak 

yetiştirildiğini belirlemişlerdir. Diğer çok tercih edilen ırkın ise 

Simmental olduğu görülmüştür. İşletmelerin %46’sı inekleri sütten 
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kendiliğinden kesilene kadar sağmakta, %30’u ortalama 3-5 

kg/inek/gün verim almakta, %3’ü ise 15 kg/inek/gün ve daha fazla süt 

sağmaktadırlar. Hayvanların %51’i ayak ve tırnak, %14’ü mastitis ve 

%14’ü yavru atma sorunları yaşadıkları bildirmiştir. Sığır 

barınaklarının büyük bir çoğunluğunun müstakil olduğu, altlık 

kullanımı, yapı malzemesi tercihi, kuru dönem uygulaması, hayvan 

hijyeni ve barınak hijyeni gibi konularda modern yetiştiricilikten uzak 

koşulların olduğunu tespit etmişlerdir. İşletmelerin şikayetlerinin ise 

yemin pahalı olması, pazarlama, kredi ve veteriner hizmeti 

konularındaki sorunlar ve eksiklikler olarak rapor edilmiştir. 

Muş ilinin 2020 yılındaki büyükbaş hayvan varlığı incelenince, 91 bin 

baş süt sığırı (kültür melezi ırkı, 2 ve daha büyük yaşta inek), 38 bin baş 

süt sığırı (yerli ırk, 2 ve daha büyük yaşta, inek) ve 34 bin adet süt 

sığırının (Saf kültür ırkı, 2 ve daha fazla yaşta, inek) ilk üç sırayı aldığı 

görülür (Tablo 1) (TUİK, 2021). 

Tablo 3. Muş ilinin 2020 yılında büyükbaş hayvan varlığı (TUİK, 

2021) 

Hayvan Türü ve Özelliği 
Canlı Hayvan Sayısı 

(Baş) 

Süt Sığırları, (Kültür Melezi), 2 ve Daha Yukarı 

Yaşta (İnek) 
91.301 

Süt Sığırları, (Yerli), 2 ve Daha Yukarı Yaşta 

(İnek) 
38.401 

Süt Sığırları, (Saf Kültür), 2 ve Daha Yukarı 

Yaşta (İnek) 
34.015 

Buzağı ve Dana, (Sığır Kültür Melezi), 1 

Yaşından Küçük Erkek 
23.248 

Buzağı ve Dana, (Sığır Kültür Melezi), 1 

Yaşından Küçük Dişi 
22.731 
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Süt Sığırları, (Kültür Melezi), 1 - 2 Yaş Arası Dişi 

(Düve) 
22.268 

Melez Sığırlar, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) 13.678 

Buzağı ve Dana, (Sığır Saf Kültür), 1 Yaşından 

Küçük Dişi 
11.780 

Buzağı ve Dana, (Sığır Saf Kültür), 1 Yaşından 

Küçük Erkek 
11.535 

Süt Sığırları, (Saf Kültür), 1 - 2 Yaş Arası Dişi 

(Düve) 
9.208 

Melez Sığırlar, 2 ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) 7.943 

Buzağı ve Dana, (Sığır Yerli), 1 Yaşından Küçük 

Dişi 
7.486 

Buzağı ve Dana, (Sığır Yerli), 1 Yaşından Küçük 

Erkek 
6.959 

Süt Sığırları, (Yerli), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) 6.103 

Saf Kültür Sığırları, 1 - 2 Yaş Arası Erkek 

(Tosun) 
5.945 

Saf Kültür Sığırları, 2 ve Daha Yukarı Yaşta 

(Boğa) 
4.729 

Yerlı Sığırlar, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) 4.350 

Süt Sığırları (Manda), 2 ve Daha Yukarı Yaşta 

(İnek) 
4.099 

Yerlı Sığırlar, 2 ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) 2.877 

 

Muş’un 5 ilçesindeki 346 işletmede Bakır ve Kibar (2019a) tarafından 

yürütülmüş anket çalışmasında tesis işletmecilerin ortalama yaşının 44, 

hayvancılık geçmişinin 21 yıl, hanedeki birey sayısının 7, işletmenin 

hayvan sayısı ortalamasının 37 baş, işletmecilerin %9’unun okuryazar 

olmayan, %51’inin ilkokul mezunu, %25’inin ortaokul mezunu, 

%13’ünün lise ve %2’sinin üniversite mezunu olduğu belirlenmiştir. 

Yem ve otun pahalı ve meraların yetersiz olmasının asıl sorunlar olduğu 

not edilmiştir. İşletmelerde melez ırkı oranının %38 ve kültür ırkı 

oranının %7 olduğu görülmüştür. Melez ırklardan Simental (%40) ve 

Simental-Esmer melezlerinin (%31) en yoğun olduğu görülmüştür. 
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Damızlık teminini kendi işletmesinden yapanlar %37, pazardan 

yapanlar %28, il dışından yapanlar %4 iken, kalanları bunların 

kombinasyonlarını tercih etmektedir. Kültür ırkı oranı il geneli için %7 

iken, Hasköy ilçesinde %41, Korkut ilçesinde ise %54 olarak tespit 

edilmiştir. Yaşadıkları sorunları, yemlerin yüksek fiyatı, destek 

priminin düşüklüğü, damızlık hayvan temini sıkıntıları ve kredi ve 

veteriner hizmeti yetersizliği olarak bildirmişlerdir. 

Muş ve 5 ilçesindeki 346 süt sığırcılığı işletmesinde, Bakır & Kibar 

(2019b) tarafından yürütülen çalışmada, işletmelerde genellikle 

sağımın elle ve günde iki kez yapıldığı, ortalama sağım döneminin 7,4 

ay olduğu ve günlük ortalama süt veriminin 10,3 kg olduğu tespit 

edilmiştir. İşletmelerin %83’ü inekleri kuruya çıkarmakta, %56’sı 60 

gün kuruda tutmakta, %54’ü sağım öncesi meme temizliğini yapmakta, 

%32’si sağım sonrası daldırma işlemi yapmaktadır. İşletmelerin %71’i 

üretilen sütü “peynir-yoğurt-tereyağı” şekline dönüştürmektedir. Süt 

verimini artırmanın en önemli parametreleri, barınak alt yapılarının 

iyileştirilmesinin yanında bu konuda doğru bilinen yanlışların Tarım ve 

Orman Müdürlüğünün yayım faaliyetleriyle çözüme ulaştırması, kültür 

ırklarının oranının artırılması, mera ve ot kalitesinin artırılması, mera 

dışı yem üretiminin sağlanması, yetiştiricilerin teknik düzeylerinin 

artırılması gibi tedbirlerin faydalı olacağı görülmüştür. 

Muş ve ilçelerindeki süt sığırcılığı işletmelerinde hayvan ırkı tercihinin 

araştırılması amacıyla, Bakır & Kibar (2019c) tarafından yürütülen 

çalışmada ırk tercihinde mevki, işletmedeki hayvan sayısı, işletme tipi 

ve ırkın etkisinin önemli olduğu tespit edilmiştir. Kültür ırkı tercihinde 
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Simental %75 ile en çok tercih edilen iken, bunu %15 ile Esmer ırkı 

takip etmiştir. Kültür ırkını en çok Hasköy ve Korkut’taki işletmeler 

tercih ederken, melez ırkını daha çok, Varto, Bulanık ve Merkez ilçeleri 

tercih etmektedir. Hayvan sayısı artışı kültür ırkı tercihini düşürmekte 

ve melez ırkta artışla sonuçlanmaktadır. Süt işletmelerinde kültür ırkı 

tercihi oranı %73 iken, kombine işletmelerde %65 olarak tespit 

edilmiştir. Yerli ırk sadece kombine işletmelerde mevcuttur. Genel 

olarak işletmelerin %4’ü yerli, %27’si melez ve %69’u kültür ırkını 

tercih etmişlerdir. 

Muş ili ve ilçelerinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin kullandığı yem 

çeşitleri ve besleme şekillerini belirlemek amacıyla Bakır & Kibar 

(2018) tarafından yürütülmüş çalışmada işletmecilerin yaşı ortalama 

44, hayvancılık yaptığı süre ortalama 21, hanedeki birey sayısı ortalama 

7 ve işletmede bulunan hayvan sayısı ortalama 37 baş bulunmuştur. 

Hayvan beslemede yem bitkisi olarak yonca, çayırotu, korunga, buğday 

samanı ve bir miktar fiğ kullanılmaktadır. Yem bitkisi ekimi en yoğun 

olarak Bulanık (%98) ilçesindedir. İşletmecilerin %87’si yem bitkisi 

ektiğini bildirmiştir. Yonca ekimi oranı %25 ve en yoğun Merkez 

ilçededir (%44). Üretilen kaba yemin %89’u hayvanlara yedirilmekte, 

kalanı dışarıya satılmaktadır. İşletmelerin %75’inde yemleme günde iki 

kez yapılırken, serbest yemleme oranı %2’dir. Konsantre yem kullanan 

işletme oranı %75’dir. İşletmecilerin %98’i hayvanlarını meraya 

çıkarmaktadır. 
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3.2. Küçükbaş hayvancılık 

Küçükbaş hayvancılık özellikle ülkemizde oldukça yoğun yapılan bir 

hayvancılık türüdür. Muş ili küçükbaş hayvancılık faaliyetleri için 

uygun bir coğrafyaya sahiptir. Bütün ilçelerde küçükbaş hayvancılık 

faaliyetleri yapılmaktadır. Otlak alanlarının fazla olması, yaylaların 

varlığı ilde küçükbaş hayvancılığın gelişiminde etkili olmaktadır.  

Muş ilinin 2020 yılındaki küçükbaş hayvan varlığı incelenince, 661 bin 

baş koyun (Yerli ve diğerleri, 2 ve yukarı yaşta, dişi koyun), 174 bin 

baş koyun (yerli ve diğerleri, 6 - 12 ay arası, dişi ve erkek, toklu) ve 132 

bin adet keçinin (kıl keçisi ve diğerleri, 2 ve yukarı yaşta, dişi keçi) ilk 

üç sırayı aldığı görülür (Tablo 2) (TUİK, 2021). 

Tablo 4. Muş ilinin 2020 yılında küçükbaş hayvan varlığı (TUİK, 

2021) 

Hayvan Türü ve Özelliği 
Canlı Hayvan 

Sayısı (Baş) 

Koyun (Yerli ve Diğerleri), 2 ve Daha Yukarı Yaşta, Dişi 

Koyun 
661.807 

Koyun (Yerli ve Diğerleri), 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), 

Toklu 
174.094 

Keçi (Kıl Keçisi ve Diğerleri), 2 ve Daha Yukarı Yaşta, Dişi 

Keçi 
132.432 

Koyun (Yerli ve Diğerleri), 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), 

Şişek 
84.975 

Koyun (Yerli ve Diğerleri), 6 Aydan Küçük (Dişi Ve Erkek), 

Kuzu 
52.598 

Keçi (Kıl Keçisi ve Diğerleri), 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve 

Erkek), Çebiç 
51.357 

Keçi (Kıl Keçisi ve Diğerleri), 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve 

Erkek), Gezdan 
40.076 

Koyun (Yerli ve Diğerleri), 2 ve Daha Yukarı Yaşta, Koç 25.788 

Keçi (Kıl Keçisi ve Diğerleri), 2 ve Daha Yukarı Yaşta, Teke 6.602 

Keçi (Kıl Keçisi ve Diğerleri), 6 Aydan Küçük (Dişi Ve 

Erkek), Oğlak 
5.823 
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Muş’ta yetiştirilen Saanen oğlaklarını inceleyen Bolacalı ve Küçük 

(2011), 2008 yılı yetiştirme sezonunda 146 oğlak ile 2009 yılında 179 

oğlak üzerinde çalışma yürütmüşlerdir. Gözlemlenen Saanen 

oğlaklarında canlı ağırlık ölçümlerine göre oğlaklar doğumda 3,2 kg, 

30 günlükken 6,6 kg, 60 günlükken 9.9 kg, 90 günlükken (sütten kesim) 

12.9 kg, 120 günlükken 15,4 kg, 150 günlükken 17,4 kg ve 180 

günlükken 19,1 kg olarak tespit edilmiştir. Yıl faktörünün etkisi 30 

günlük canlı ağırlıkları bakımından; ananın yaşının doğum ağırlığı 

bakımından önemli derecede etkili olduğunu bulunmuştur. Cinsiyet 

bakımında büyüme dönemlerinin tamamında önemli bir etkisi 

bulunmuştur. Doğum ağırlığı bakımından 0-165 gün arasında önemli 

bir faktör olarak bulmuştur. Oğlakların yaşama gücü oranları farklı 

dönemler için %92-98 arasında tespit edilmiştir. Saanen keçilerinin 

Muş bölgesine adaptasyonunun iyi olduğu yargısına varmışlardır. 

Muş’ta Korkut ilçesindeki koyunculuk işletmelerini inceleyen Kaymak 

ve Sarıözkan (2016), 62 adet koyunculuk işletmesini koyun sayıları 

bakımından; küçük işletmeler; 50 baştan az; 8 işletme, orta işletmeler; 

51-100 baş; 25 işletme ve büyük işletmeler; 101-250 baş; 29 işletme 

olarak üç alt gruba ayırmıştır. İşletmelerde toplam masrafların 

%62’sinin yem, %31’inin işçilik olduğunu, koyunculuk işletmelerinin 

kapasiteleri büyüdükçe birim maliyetlerinin azaldığı, satış geliri ve 

karın arttığını, 50 başın altında hayvana sahip işletmelerin zarar ettiğini 

tespit etmiştir. Üretici birliklerinin girdi tedariği ve pazarlamada 

etkinliğinin artmasının ve mesleki teknik eğitim verilmesinin ildeki 

koyunculuğun gelişimine fayda getireceğini raporlamıştır. 
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3.3. Kümes hayvancılığı 

Kümes hayvancılığı denildiğinde; genellikle, tavuk, hindi, kaz ve ördek 

yetiştiriciliğinin yanı sıra  bıldırcın, deve kuşu  gibi kanatlı hayvanların 

yetiştiriciliği akla gelmektedir. Kümes hayvancılığı sektörü, teknolojik 

anlamda kendini en çok geliştiren ve bu konuda teknolojik gelişmeleri 

en yakından takip eden bir sektör niteliğindedir. Üretiminin kolay ve 

hızlı olmasının yanında birçok riskleri de yanında barındırmasına 

rağmen, maliyetinin de düşük olması yatırımcılar açısından sektörü 

daha cazip kılmaktadır. 

Muş ilinin 2020 yılındaki kümes hayvanı varlığı incelenince, 422 bin 

baş yumurta tavuğu, 156 bin baş kaz ve 100 bin başhindinin ilk üç sırayı 

aldığı görülür (Tablo 3) (TUİK, 2021). 

Tablo 5. Muş ilinin 2020 yılında kümse hayvanı varlığı (TUİK, 2021) 

Hayvan Türü ve Özelliği 
Canlı Hayvan Sayısı 

(Baş) 
Yumurta Tavuğu Sayısı 422.591 

Kaz 156.302 

Hindi 110.227 

Ördek Ve Beç Tavuğu 43.472 

 

İnci ve ark., (2020), yürüttükleri araştırmada, Muş’ta köy tavukçuluğu 

yapan işletmelerin %88’inin tavukları yetiştiricilik yapan akraba ya da 

komşularından aldıklarını, büyük bir kısmının (%97) köy tavuğu 

yetiştirdiğini, hem tavuk ve hem de horoz ırklarının büyük bir kısmının 

(%88) karışık köy sürüleri olduğunu belirlemişlerdir. Hastalıklar, 

barınak yetersizliği, yem maliyetleri, aşı desteği, barınak desteği ve 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaz_ve_%C3%B6rdek_yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaz_ve_%C3%B6rdek_yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C4%B1ld%C4%B1rc%C4%B1n_yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Deve_ku%C5%9Fu_yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi&action=edit&redlink=1
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pazarlama noktasında yetiştiricilerin sorunları olduğunu tespit 

etmişlerdir. 

Muş’ta ekstansif ve yarı entansif şartlarda yapılan kaz yetiştiriciliğin 

mevcut durumunu inceleyen Şengül ve Yeter, (2020), Merkez, Bulanık, 

Hasköy, Malazgirt, Korkut ve Varto ilçelerinde, kaz yetiştiriciliğinin 

yoğun yapıldığı köylerdeki 105 adet kaz üreticisi ile çalışma 

yürütmüşlerdir. Üreticilerin 17 yıldır yetiştiricilik yaptığı ve hiçbirinin 

kaz yetiştiriciliği eğitimi almadığını belirlemişlerdir. İşletmelerdeki 

ortalama damızlık dişi kaz sayısının 18, damızlık erkek kaz sayısının 8 

adet olduğu, barınakların ortalama 50 m2 büyüklükte olduğunu ve 

briket malzemelerin yapı malzemesi olarak yaygın olduğunu tespit 

etmişlerdir. Kazların dört haftalıkken meraya çıkarıldığı ve günde iki 

kez yemlendiği belirlenmiştir. Yetiştiricilerin %67’si hastalıklara karşı 

hiçbir önlem almadığı, %30’unun vitamin ve ilaç kullanmakta olduğu, 

%3’ünün ise aşı yaptırmakta olduğunu raporlamışlardır. Üretimin 

çoğunlukla aile tüketimi için kullanıldığı, üreticilerin ana sorunlarının 

eğitim eksikliği, hastalıklar, düşük verimli ırk kullanımı, bakım ve 

besleme yetersizlikleri ve pazarlama sorunları olduğunu 

belirlemişlerdir. 

Çelik ve Bozkurt, (2009), Muş’ta yetiştirilen yerli kazlarda yürüttükleri 

araştırmada 8–10 aylık 14 erkek ve 27 dişi kazın (toplam 41) kesim 

ağırlığı ile soğuk karkas ağırlıklarını ölçmüşler, bu değerleri sırasıyla 

erkeklerde 3.968, 2.678 ve dişilerde 3.212, 2.047 g tespit etmişlerdir. 

Muş yöresinde yerli kazların et veriminin ekstansif olarak 

yetiştirildiğinde düşük olduğu sonucuna varmışlardır. 
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3.4. Arıcılık ve İpek Böcekçiliği 

Muş ili bitki florasının zenginliği ve ekolojik şartlarının uygunluğundan 

dolayı üretilen bal kaliteli ve lezzetlidir. Muş ili 66 endemik tür ile bal 

üretimi ve kalitesi bakımından özel bir yere sahiptir. Muş ili 53.715 adet 

kovan varlığı ile Türkiye de 52. sırada yer alırken 583.547 ton bal 

üretimi ile 45. Sırada yer almaktadır.  

Muş ilinde arıcılık faaliyeti yapan işletme sayısı 2020 yılında 295 

adettir. İpek böcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı ve işletme sayısı ise 

1’dir. 

Muş ili arıcılık alanında Doğu Anadolu Bölgesi illeri içerisinde önemli 

bir yere sahiptir. Muş ilindeki kovan başı ortalama bal verimi 14 kg ile 

ülkemiz ortalamasının biraz üzerindedir. Muş ilinin Zoveser ve Darabi 

bölgelerinden alınan 10 farklı bal örneğini analiz edip Türk Gıda 

Kodeksi Bal Tebliği ile karşılaştıran Kutlu ve Bengü (2020), bu balların 

şartları fazlası ile karşıladığını ve antibiyotik ve pestisit kalıntısı 

içermediği tespit etmişlerdir. 

Muş ilinin 2020 yılındaki, et-süt dışı hayvansal ürün üretimi 

incelendiğinde; 1.708 ton yapağı üretimi, 583 ton doğal bal üretimi ve 

138 ton keçi kılı görülmektedir (Tablo 4) (TUİK, 2021). 
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Tablo 6. Muş ilinin 2020 yılında bazı hayvansal ürünlerin üretim 

miktarları 

Hayvansal Üretim Miktar / Sayı 

Yapağı (ton) 1.708 

Doğal bal (ton) 583 

Keçi kılı (ton) 138 

Balmumu (Arı) (ton) 43 

Yeni Tip Arı Kovanı Sayısı 52.795 

Eski Tip Arı Kovanı Sayısı 920 

İpek Böceği Kutu Sayısı 2 

 

4. Bitkisel üretim 

Muş ilinin tarım alanlarının 2020 yılında kullanım amacına göre 

durumu incelenince, 2 milyon da tahıllar ve diğer tarla bitkileri, 280 bin 

da nadas alanı ve 41 bin da sebze alanı öne çıkmaktadır (Tablo 5) 

(TUİK, 2021). 

Tablo 7. Muş ilinin tarım alanlarının 2020 yılında kullanım amacına 

göre durumu (TUİK, 2021) 

Tarım Alanı Kullanım Amacı Alan (da) 

Tahıllar ve diğer tarla bitkileri 2.095.225 

Nadas Alanı 281.530 

Sebze Alanı 41.088 

Meyveler, İçecek Ve Baharat Bitkileri Alanı 13.415 

Süs Bitkileri Alanı - 

 

Muş-Merkez ilçesi, Kıyıbaşı Köyü'ndeki doğal bir merada botanik 

kompozisyonunun belirlenmesi amacıyla Kökten ve Tanrıverdi (2020) 

tarafından bir çalışma yürütülmüş, alanda 21 bitki familyasına ait 55 

cins ve bu cinslere ait 66 takson bulunmuş ve bu türlerin 11’i buğdaygil, 
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10’u baklagil ve 45’i diğer familya bitkileri olarak belirlenmiştir. 

Meraların bitki örtüsü ile kaplı alan oranı %86, kaplama alanı 

bakımından botanik kompozisyonda buğdaygillerin oranı %39, 

baklagillerin oranı %15 ayrıca diğer familya bitkilerin oranı %34 olarak 

bulmuştur. Türkiye’deki diğer meralar gibi bu merada da aşırı, erken ve 

düzensiz otlatma yapıldığı, incelenen mera veriminin çok düşük 

olduğu, diğer familya bitkilerinin dominant olduğu, bu nedenle de 

meranın zayıf olduğu sonucuna varılmıştır. 

Şekil 6. Muş ilinin CORINE arazi örtüsü ve kullanımı haritası (Yaşar 

ve ark., 2020) 

Muş-Merkez’de Çöğürlü köyünde 15 farklı at dişi hibrid mısır çeşidini 

test eden Akan (2017), bitki boyunu 282–335 cm, tepe püskülünün çıkış 

gün sayısını 59–72 gün; hasatta dane nemini %30-%36, bin dane 
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ağırlığını 145–228 g ve dane verimini 800–1.194 kg/da arasında tespit 

etmiş. En yüksek dane verimini Dekalp 6724 çeşidinden elde ettiğini 

bildirmiştir. 

Muş kıraç koşullarında Babagil (2010) tarafından dört nohut çeşidiyle 

yürütülmüş çalışmada en yüksek tane verimi 133 kg/da ile Aziziye-94 

çeşidinden elde edilmiştir. 

Muş’ta dört aspir çeşidinin toprak işlemeli ve toprak işlemesiz 

koşullarda karşılaştırıldığı, Yılmaz ve Tunçtürk (2018) tarafından 

yürütülmüş araştırmada, en yüksek tohum verimi 193 kg/da ile 

geleneksel toprak işleme uygulamasında, Olas çeşidinden, en yüksek 

ham yağ verimi ise 59 kg/da ile geleneksel toprak işleme altında Llinas 

çeşidinden elde edilmiştir. 

Muş ilinde 1.000 da üzeri üretim alanına sahip tarla bitkleri ürünleri ve 

2020 yılı ekim alanları miktarları incelenince 1,1 milyon dekar buğday 

(durum buğdayı hariç), yarım milyon dekar yonca (yeşil ot amaçlı) ve 

çeyrek milyon dekar arpa (diğer) öne çıkmaktadır (TUİK, 2021). 

Tablo 8. Muş ilinde 1.000 da üzeri üretim alanına sahip tarla bitkleri 

ürünleri ve 2020 yılı ekim alanları miktarları (da) (TUİK, 2021) 

Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler Alan (da) 

Buğday (Durum Buğdayı Hariç) 1.115.402 

Yonca (Yeşil ot) 494.275 

Arpa (diğer) 247.103 

Şeker Pancarı 66.030 

Korunga (Yeşilot) 54.380 

Fiğ (Diğer) (Yeşil Ot) 35.778 

Slajlık Mısır 23.148 

Aspir Tohumu 18.200 

Nohut 17.973 
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Kuru Fasulye 12.356 

Yağlık Ayçiçeği Tohumu 7.777 

Tütün 1.305 

Patates 1.295 

 

Muş’ta buğday mahsulüne karışan yabancı ot tohumlarını belirleyen 

(Bozkurt ve Tursun, 2018), 71 köyden alınan örneklerde 13 familyadan 

18 yabancı ot türünü tespit etmişler, selektörden geçirilmemiş 1 kg 

buğdayda en çok (459 adet) yabani hardal (Sinapis arvensis L.) tohumu 

tespit etmişlerdir. Pelemir (Cephalaria syriaca L.) 241 adet, çoban 

değneği (Polygonum aviculare L.) 222 adet ve küçük pıtrak (Caucalis 

daucoides L.) 214 adet ile diğer tohumlar olarak öne çıkmıştır. 

Yıldız ve ark., (2017) yürüttükleri bir çalışmada Muş-Bingöl arasında 

5 km aralıklarla toprak örnekleri almış ve nematod fauna yapısını 

incelemişlerdir. Farklı 27 cins tespit etmişlerdir. Bunlardan sekizi bitki 

paraziti, dokuzu bakterivor, beşi omnivor, dördü fungivor, biri predatör 

gruba ait bulunmuştur. Bu çalışma alanındaki bitki paraziti 

nematodların hem çeşitlilik hemde yoğunluklarının yüksek olmadığını 

ve serbest halde yaşayan nematodların orta seviyede olduklarını not 

etmişlerdir. 

Muş ilinde 100 da üzeri üretim alanına sahip sebze ürünleri ve 2020 yılı 

ekim alanları miktarları incelenince 14 bin da karpuz, 8 bin da sofralık 

domates ve 6 bin da kavun öne çıkmaktadır (Tablo 7) (TUİK, 2021). 
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Tablo 9. Muş ilinde 100 da üzeri üretim alanına sahip sebze ürünleri ve 

2020 yılı ekim alanları miktarları (da) (TUİK, 2021) 

Sebzeler Alan (da) 

Karpuz 14.387 

Sofralık Domates 8.680 

Kavun 6.642 

Sofralık Hıyar 3.191 

Beyaz Lahana 3.070 

Taze Fasulye 1.739 

Dolmalık Biber 974 

Sivri Biber 801 

Salçalık Kapya Biber 572 

Taze Soğan 390 

Patlıcan 227 

Kuru Soğan 225 

Sakız Kabak 136 

 

Muş ilinde 100 da üzeri üretim alanına sahip meyveler, içecek ve 

baharat bitkileri ve 2020 yılı ekim alanları miktarları incelenince 4 bin 

da sofralık üzüm, 4 bin da elma ve 3 bin da cevizin ön plana çıktığı 

görülmektedir (Tablo 8) (TUİK, 2021). Ayrıca Muş ilinde bulunan yerli 

asma çeşitleri; bölge için önemli bir tarımsal ürün olup bölge 

ekonomisine kayda değer bir katkı sağlamaktadır (İşlek ve ark., 2021). 

Tablo 10. Muş ilinde 100 da üzeri üretim alanına sahip meyveler, 

içecek ve baharat bitkileri ve 2020 yılı ekim alanları miktarları (da) 

(TUİK, 2021) 

Meyveler İçecek ve Baharat Bitkileri Alan (da) 

Sofralık Üzüm (Çekirdekli) 3848 

Ceviz 3394 

Diğer Elmalar 1385 

Armut 1333 

Kiraz 904 

Elma (Starking) 685 
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Elma (Amasya) 596 

Elma (Golden) 462 

Çilek 283 

Erik 230 

Vişne 175 

 

Muş ilinde hiç örtü altı üretim yapılmamaktadır. Fakat jeotermal 

potansiyel değerlendirilerek ekonomik örtü altı üretimi yapılabileceği 

ihtimali mevcuttur. Nemrut volkanizmasının etkili olduğu alanlarda, 

Varto Fay hattının sonlandığı ve çıkış yaptığı alanlarda ve açılma 

zonlarının ile yoğun kırık sistemlerinin kesişim alanlarında önemli 

jeotermal sahalar olarak Alagöz, Güzelkent, Güroymak, Kaynarca ve 

Nemrut jeotermal sahaları oluşmuştur (Uzelli, 2019). 

5. Biyoçeşitlilik 

Akçay ve ark., (2010), Muş (Malazgirt) ‘in makromantar çeşitliliğini 

araştırdığı çalışmada mikroskobik incelemelerde Agaricomycetes 

sınıfına ait 4 ordo ve 17 familya içinde dağılım gösteren 50 

makrofungus taksonu tanımlanmıştır. Tanımlanan bu taksonların 35 

tanesinin bölge için yeni olduğunu; Cortinarius hemitrichus (Pers.) Fr. 

(Cortinariaceae R. Heim ex Pouzar) türünün ise Ülkemiz mikotası için 

yeni olduğunu tespit etmiştir. 

Muş’un Hasköy ilçesinde Altınova Beldesi ve Bulanık ilçesi 

civarındaki salep üzerine araştırma yapan İşler ve Sezik (2019), bu iki 

merkezde ve Diyarbakır’da salep toplandığını tespit etmişlerdir. Salep 

karışımındaki parçalı yumruların Dactylorhiza umbrosa ve 

Dactylorhiza iberica; yuvarlak olanların ise Anacamptis palustris, 

Orchis pseudolaxiflora ve Anacamptis coriophora olduğunu, ikisi 
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rizomlu olmak üzere dört farklı cinse ait yedi orkide türü tespit 

etmişlerdir. Salep elde etmek amacıyla her yıl birçok orkidenin tahrip 

edildiğini ve çayır salebi elde edilen orkide türlerini tehlikeye 

soktuğunu tespit etmişlerdir. 

Anadolu, Pyrus (ahlat)’ın birçok taksonunu barındıran gen merkezi 

olarak bilinen bir bölgedir. Muş-Malazgir’de doğal ortamdaki ender 

ağaç türlerinden de biridir. Bölgede yetişen takson Pyrus elaeagnifolia 

Pallas subsp. kotschyana [Boiss.] Browicz’dir. Bu taksonun halk 

kültüründeki yeri olduğu, yöre halkının beğenisini kazandığı 

belirlenmiştir (Alp ve Söylemez, 2020). 

6. Gıda işleme 

Çiğ koyun sütünden üretilen ve oğlak derisi (3 kg’lık) ve plastik 

bidonda (1 kg’lık) dört ay süre ile 4-6°C'de depolanarak 

olgunlaştırılmış geleneksel Muş Tulum peynirinin bileşimine ve 

biyokimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerinin incelendiği bir çalışma 

Rençber (2017) tarafından yürütülmüştür. İşletmelerde peynir üretim 

proseslerinin standardize olmadığı, oğlak derisinde olgunlaştırılan 

peynirde kuru madde, yağ, protein, kül, tuz, Koliform grubu, E. coli ve 

Koagulaz (+) staphylococcus sayısının daha yüksek, pH ve lipoliz 

düzeyi değeri ile maya-küf sayısının ise daha düşük olduğu; 

mikrobiyolojik parametreler bağlamında peynirin hijyenik şartlarda 

üretilmesi gerektiği, tüketici sağlığı ve gıda güvenliği bakımından Muş 

Tulum peynirinin en az 4 ay olgunlaştırıldıktan sonra tüketilebileceği 

sonucuna varılmıştır. 
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Muş’ta satılan yoğurt, beyaz peynir ve kaşar peyniri araştırıldığı bir 

çalışma (Gökmen ve ark., 2013) tarafından yürütülmüştür. Beyaz 

peynirde kuru madde %40,5;  pH 4,9 ve koliform bakteri sayısı <10 

kob/g bulunmuştur. Kaşar peynir ve beyaz peynirde bitkisel yağa 

rastlanmamıştır.  Yoğurtta protein %4,3;  yağ %3,6; toplam koliform 

bakteri değeri <10 kob/g bulunmuştur.  Sonuç olarak, Muş ilinde 

tüketimi yapılan kaşar peynir, beyaz peynir ve yoğurt kimyasal ve 

mikrobiyolojik özellikler açısından Türk Gıda Kodeksine uygun olduğu 

tespit edilmiştir. 

Muş’ta üretilen eski kaşar peynirlerini inceleyen Işık ve ark., (2020), 

koliform popülasyonun 1 log CFU/g’un altında kaldığını, Salmonella 

türlerinin negatif, Listeria türlerinin ise pozitif olduğunu tespit 

etmişlerdir. Toplam kuru madde 55, protein oranı 27, yağ oranı 26 ve 

tuz oranı 4 olarak saptanmıştır. 

Gökmen (2019) tarafından Muş ilinde yürütülen bir çalışmada tüketici 

pazarlarından alınan 48 er adet sucuk, sosis, çiğ et, salam analiz 

edilmiştir. Alınan örneklerde domuz, eşek ve at eti tespit edilmemiştir. 

Salam, sucuk ve sosis örneklerinde kanatlı eti tespit edilmemiştir. 

Sonuçta Muş ilinde marketlerde satışı yapılan et ve et ürünlerinin 

güvenilir olduğunu bildirmiştir. Ancak hijyenik ve sanitasyon 

kurallarına uygun depolama konusunda personelin bilgilendirilmesinin 

gerektiği görülmüştür. 

7. Sonuç 

Muş ilinde sert karasal iklimin hakim olması, kış mevsiminin uzunluğu, 

toprakta suların geç çekilmesi, yazlık tarımsal üretimler için özellikle 
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son 10 yılda küresel iklim değişikliği ile sıcaklık artışı olmaktadır. Bu 

artış gelecek yıllarda yazlık ekilişlerinin yapılmasına olanak sağlaması 

düşünüldüğünde özellikle endüstri bitkileri tarımı konusunda Tarım ve 

Orman Müdürlüğü ve Muş Alparslan Üniversitesi tarafından eğitim, 

yayım, demonstrasyon ve yöreye uygun çeşitlerin ıslahına yönelik 

çalışmaların yapılması gelecek dönemde büyük fırsatların kapısını 

aralayacaktır. (Yaşar ve ark., 2021)  

Alparslan II barajının faaliyete girmesi ile Muş ilinde sulanabilir tarım 

alanlarının artışı doğrultusunda mısır, sebze, pamuk, patates, 

şekerpancarı, ayçiçeği … gibi katma değeri yüksek ürünlerin ekolojiye 

uygun olarak üretimi ve birim alandan daha fazla ürün elde etmeye 

yönelik Ar-Ge çalışmalarının ivedilikle yapılması, bu ürünlere yönelik 

tarıma dayalı sanayi işletmelerinin kurulması büyük önem arz 

etmektedir. Bitkisel üretim ve hayvansal üretimin birbirine paralel 

gelişimine olanak veren projelerin Muş ili tarımsal üretime büyük 

katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. (Yaşar ve ark., 2021) 

Muş nüfusunun %52.98 kırsal alanda yaşamaktadır. Bu durum bölgenin 

tarımsal potansiyelini olumlu etkilemesine karşın, büyük ölçüde 

geleneksel yöntemler kullanıldığı, teknoloji ve tarımsal 

mekanizasyondan yeterince faydalanılmadığı için verim çok düşüktür. 

Uygun arazi ve ekoloji koşullarında organik tarıma ve iyi tarım 

uygulamalarının geliştirilmesi mümkündür. Bu potansiyelin doğru bir 

şekilde kullanımı hem bitkisel hem de hayvansal üretimlerde kullanılan 

geleneksel yöntemlerin yerine daha modern ve çevreci yaklaşımları 
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gözüne alarak; modern/verimli yöntemlerin kullanılması 

gerekmektedir. (Yaşar ve ark., 2021) 

Muş ili, verimli ovaları, özel toprak yapısı, organik tarıma elverişliliği, 

hayvancılık için çok elverişli mera ve çayırların bulunması, bol su 

kaynakları, volkanik kökenli göl oluşumları, yaylacılığın önemli rezerv 

sahalarını barındırması, büyük bir hayvan stoğuna ve hayvancılık 

tecrübesine sahip olması gibi birçok avantaja sahiptir. 

Diğer illerle karşılaştırıldığında ekonomik gelişmişliğin düşük olduğu 

Muş’ta, sanayileşme seviyesi çok düşük, sermaye birikimi yetersiz, 

kalifiye eleman ihtiyacı yüksek, bitkisel tarım ürünü çeşitliği düşüktür. 

Muş şehri, Çar ve Muş derelerinin birikinti yelpazesi üzerinde kurulup 

zamanla genişlediğinden, küresel ısınma nedeniyle bozulan iklim 

sistemleri nedeniyle ortaya çıkması muhtemel, düzensiz ve aşırı 

yağışlar nedeniyle yerleşim yerleri ve tarım alanları sel ve taşkınlardan 

sıkça ve ciddi zarar görebilir durumdadır. 

Köyden kente göçü azaltmak için yaylacılık faaliyetlerini gerekli ve 

avantajlı kılan koyunculuk faaliyetlerinin Varto, Bulanık ve Merkez 

ilçelerinde teşvik edilmesi ve tekrar canlandırılması önemlidir. 

Üretici birliklerinin girdi tedariği ve pazarlamada etkinliğinin 

artmasının ve mesleki teknik eğitim verilmesinin ildeki tarımsal 

gelişime ve çiftçi gelirlerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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1.GİRİŞ 

İnsanlık tarihi ile birlikte Anadolu’da farklı uygarlıkların yaşaması 

nedeniyle, tüketim alışkanlığı ve farklı lezzetlerle beraber ekolojik 

koşullar üzümlerde çeşitliliği arttırmıştır (Ağaoğlu, 1999; Çelik vd., 

1998). Üzümün sofralık, kurutmalık, şaraplık ve meyve suyu gibi 

birçok alanda kullanımı olduğundan bağcılık önemini hiç 

kaybetmemiştir. Bağcılık için en uygun iklime sahip olan ülkemiz aynı 

zamanda çok eski bağcılık kültürüne de sahiptir (Gazioğlu Şensoy vd., 

2009; Eser ve Geçit, 2010). 

Ülkemizin çoğu yerinde yetiştiriciliği yapılan asmanın birçok yöresinde 

de eskilerden beri ticari olarak yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bağ alanı 

yönünden dünyada dördüncü olan ülkemiz üretim yönünden ise altıncı 

basamakta yer almaktadır. Ancak son otuz yıldır ülkemizde bağcılığın 

geliştirilmesi için önemli çalışmalar yapılmasına rağmen halen istenilen 

seviyede değildir (Uzun ve İlter 1993; Ağaoğlu vd., 1995; 

Söylemezoğlu vd., 2001). 

Üzümlerin tanımlanması ile uğraşan bilim dalı olan ampelografi 19. 

Yüzyılda Viala (1859-1936) ve Vermorel (1848-1927) ile detaylı olarak 

başlamıştır (Mullins vd., 1992; Martinez ve Perez, 2000). Genç ve 

olgun yapraklar, bir yıllık dallar ve bu dalların renkleri, sürgün ucu tipi, 

tüylülük durumu, çiçek salkımı, tane ve tohumlara ait özellikler 

asmanın ampelografik özelliklerin belirlenmesinde dikkate alınması 

gerektiğini bildiren Moog (1930), ampelografi konusunda çalışmalar 

yapmış ve birçok çeşidin tanımlanmasını gerçekleştirmiştir. Geçmişte 
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yapılan bu çalışmalar günümüzde geçerliliği olan asma gen varlığının 

meydana çıkarılması ve mevcut popülasyon içinden değişik 

değerlendirme hedeflerine uyumlu üzüm çeşitlerini tespit etmek için 

sürdürülmektedir (Oraman, 1963; Kara, 1990; Gürsöz, 1993; Ünal, 

2000). 

Doğu Anadolu bölgemizin tarıma elverişli ve bağcılığın yaygın olarak 

tarımının yapıldığı ve daha önce bağcılık alanında ampelografik 

çalışmaların yapılmadığı Muş ilimizde gerçekleştirilen bu çalışma Muş 

ili merkez ilçesinde yetiştiriciliği yapılan üzüm tip ve çeşitlerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmamızda Muş İlinde yetişmekte ve yetiştirilmekte olan üzüm 

genotiplerinin tespiti, 78 ampelografik özellik açısından analiztekniği 

kullanılarak genetik kimlik tanımlamaları yapılıp, çeşitler arasındaki 

akrabalık düzeyinin ortaya konularak uluslararası normlara göre 

tanımlanması ve tespit edilecek olan muhtemel yeni gen kaynaklarının 

Milli Kolleksiyon Bağı’na aktarılarak korunma altına alınması ve 

ileride yapılacak çalışmalara ışık tutması amaçlanmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, Muş merkez ilçesinde 2015-2016 yılları arasında 

İlde yetiştiriciliği yapılan 4 üzüm genotipinin (Vakkas, Kaşber, 

Danagözü, Sinceri Beyaz) ampelografik özelliklerini belirlemektir.  
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

MATERYAL 

Bu araştırma, 2015-2016 yılları arasında Muş İli merkez ilçesinde ve 

Bingöl Üniversitesi Bahçe Bitkileri Laboratuvarı’nda yürütülmüştür. 

Bitkisel materyal olarak Muş ili merkez ilçesinde yetişen ve 

yetiştiriciliği yapılan 4 üzüm çeşidine ait omcalar kullanılmıştır.  

Çalışmamız Muş İli’nde ekonomik önemine bakılmaksızın yetişen ve 

yetiştirilen, 4 üzüm çeşidi ile yürütülmüştür. Bu 4 üzüm çeşidi sürgün, 

olgun yaprak, genç yaprak, salkım, tane, çiçek ve çekirdek özellikleri 

gibi 78 adet ampelografik özellik bakımından değerlendirilmiş Muşta 

bağ alanı olarak Kale, Mehmetcan,  Mongok, İncebel ,Pamukluk, 

Merkez Karaağaç, Dağ dibi, Çiriş, Aşağı Yongalı, Karaağaçlı, bağları 

aktif durumdadır. Bu çalışmada tanımlama da kullanılacak her omcanın 

bulunduğu noktanın koordinat ve rakımları Magellan explorist 600 

marka GPS cihazı ile belirlenmiştir. Üzerinde çalışılacak olan çeşidin 

orjini, koleksiyon kaynağı ve örnek durumları ile bilgiler yöre bağcıları, 

köy muhtarları ve yörede yaşayanlar ve çiftçiler ile görüşülerek 

saptanmış olmakla birlikte tüm örnekler, bulundukları bölgeler, tüm 

fenolojik evreleri fotoğraflanmıştır ve etiketlemeler yöresel isimleri ile 

yapılmıştır.  

Çalışmamızda, 15 Sürgün özelliği, 14 Tane özelliği, 23 Olgun yaprak, 

5 Genç yaprak, 2 Bir yaşlı dal özelliği, 1 Çiçek salkımı, 3 Çekirdek 

özelliği, 5 Fenolojik özellik, 6 Kalite ve Verime ait olmak üzere toplam 

78 ampelografik özellik 2 yıl süreyle incelenmiş ve her özelliğe bağlı 
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olan ölçümler 2 kere tekrarlanmıştır. Çalışma 2 yıl süresince bağlara 

düzenli olarak gidilerek gözlemler yapılarak ve gerekli örnekler 

alınarak sürdürülmüştür. Tüm fenolojik dönemlerin tarihleri kayıt altına 

alınarak bu dönemlere dair görüntüler fotoğraflanmıştır. Ayrıca 

sonbahar yaprak renkleri de fotoğraf makinası ile görüntülenmiştir. 

Yöresel üzüm çeşitlerine ait verim ve kaliteye ilişkin özellikler 

etiketlenen örneklerin çiçeklenme döneminden 7-14 gün sonra, her bir 

çeşide ait 10 salkım ortalaması alınarak belirlenmiştir. 

Şırada kuru madde miktarı dijital refraktometre ile üç tekerrürlü olarak 

ölçülmüştür. Şıra pH değerleri pH metre ile üç tekerrürlü olarak 

ölçülmüş ve ortalama değerleri alınmıştır. Meyve tartarik asit içeriği 

‘RQflex plus 10’ cihazı ile tartarik asit kiti kullanılarak reflektometrik 

olarak saptanmıştır. 

YÖNTEM 

2015 yılı vejetasyon döneminde bölgede yetiştişen üzüm genotipleri 

yerinde tespit edilmiş ve ampelografik analizler için örnekler alınmıştır. 

2016 yılında da örnek alımları, analiz çalışmaları ve görüntülemeler 

devam etmiştir. 

ÜZÜM GENOTİPLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN 

YÖNTEM 

Yörede yetiştirilen üzüm genotiplerinin tespitinde öncelikle Tarım ve 

Orman Bakanlığının il, ilçe ve köylerde bulunan birimlerindeki 

ilgililerle görüşülerek; yörede tanıdıkları genotiplerle ilgili bilgi 
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toplanılmış, yörede bağcılık yapılan yerleşim merkezlerine gidilerek 

yetişen üzüm genotipleri, yetişme tahminlerine ve ekonomik 

önemlerine bakılmaksızın incelenmiş; tespit edilen çeşitlerin 

koordinatları belirlenerek etiketlenmiş ve sonrasında ampelografik 

özelliklerin belirlenmesi için inceleme altına alınmıştır. İncelenen tüm 

omcaların ampelografik özelliklerinin metoda göre kayıtları tutularak 

ve laboratuvar analizleri Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe 

Bitkileri Bölümü Hasat Sonrası Fizyolojisi Laboratuvarında 

yapılmıştır. 

AMPELOGRAFİK ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİNDE 

KULLANILAN YÖNTEM 

Ampelografik özelliklerin belirlenmesinde uygulanan metod ve kavram 

birliğinin sağlanması amacıyla IBPGR (Uluslararası Bitki Gen 

Kaynakları Merkezi), OIV (Bağcılık ve Şarapçılık Ofisi) ve UPOV 

(Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Birliği) tarafından 

ortaklaşa kabul edilen ve 1983’de “Descriptors for Grape” adıyla 

yayınlanmış olan yöntemdir (Anonymous 1998). Söz konusu metot 

kapsamında bulunan Kimlik Ampelografik özelliklerin belirlenmesinde 

uygulanan metotve kavram birliğinin sağlanması amacıyla IBPGR 

(Uluslararası Bitki Gen Kaynakları Merkezi), (Bağcılık ve Şarapçılık 

Ofisi) ve UPOV (Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması 

Birliği) Bilgileri, Tanımlama ve Ön Değerlendirme Verileri, İleri 

Tanımlama ve Değerlendirme Verilerinden; Kimlik Bilgileri 

Tanımlama ve Ön Değerlendirme Verileri kullanılmıştır. Metotta her 

özellik için açıklayıcı bilgilerle birlikte genellikle OIV ve UPOV 



186 | ENTEGRE TARIM SİSTEMLERİ VE ÇİFTÇİLİĞİN GELECEĞİ 

 

kriterlerine göre 0-9 arasında rakamlar verilerek oluşturulan skalalar 

kullanılmıştır. Bu bakımdan aşağıda her özellik için IBPGR skala 

değerleri de yazım sırasına uygun olarak parantez içerisinde verilmiştir.  

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

AMPELOGRAFİK BULGULAR 

Çalışmamız Muş İli’nde ekonomik önemine bakılmaksızın yetişen ve 

yetiştirilen, 4 üzüm genotipi ile yürütülmüştür. Söz konusu bu 4 üzüm 

genotipi; sürgün, olgun yaprak, genç yaprak, salkım, tane, çiçek ve 

çekirdek özellikleri gibi 78 adet ampelografik özellik bakımından 

değerlendirilmiş ve çeşitler arasında farklılıklar ortaya çıkmıştır. 

Araştırmada temel olan 4 üzüm genotipine ait detaylı ampelografik 

özellikler bakımından incelenen ölçüm değerleri tablo 1-9’da 

verilmiştir. 

Tablo 1. Sürgün özellikleri 

 Vakkas Keşber Danagözü Sinceri beyaz 

Sürgün ucu şekli Açık (1) Açık (1) Yarı Açık (3) Yarı Açık (3) 

Sürgün Ucunda 

Antosiyanin 

Dağılımı 

Kısmen (1) Kısmen (1) Kısmen (1) Yok (0) 

Sürgün Ucunda 

Antosiyanin 

Yoğunluğu 

Ç. Zayıf 

(1) 

Orta (5) Orta (5) Yok (0) 

Sürgün Ucunda 

Yatık Tüyler 

Sık (7) Çok Sık (9) Orta (5) Seyrek (3) 

Sürgün Ucunda Dik 

Tüyler 

Seyrek (3) Seyrek (3) Seyrek (3) Yok (0) 

Boğum Aralarının 

Sırt Tarafının Rengi 

Yeşil (1) Yeşil (1) Kır. çiz. yeşil 

(2) 

Yeşil (1) 
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Boğum Aralarının 

Karın Tarafının 

Rengi 

Yeşil (1) Yeşil (1) K.Çizgili-yeşil 

(2) 

Yeşil (1) 

Boğumların Sırt 

Tarafının Rengi 

Yeşil (1) Yeşil (1) K.Çizgili-yeşil 

(2) 

Yeşil (1) 

Boğumların Karın 

Tarafının Rengi 

Yeşil (1) Yeşil (1) K.Çizgili-yeşil 

(2) 

Yeşil (1) 

Boğumlardaki Dik 

Tüyler 

Seyrek (3) Sık (7) Seyrek(3) Seyrek (3) 

Boğumlardaki 

Yatık Tüyler 

Seyrek (3) Sık (7) Seyrek (3) Seyrek(3) 

Boğum 

Aralarındaki Dik 

Tüyler 

Seyrek (3) Seyrek (3) Seyrek (3) Seyrek (3) 

Boğum 

Aralarındaki Yatık 

Tüyler 

Seyrek (3) Seyrek (3) Seyrek (3) Seyrek (3) 

Sülüklerin 

Sürgündeki Dizilişi 

Kesikli (1) Kesikli (1) Kesikli (1) Kesikli (1) 

Sülük Uzunluğu Orta (5) Kısa (3) Orta (5) Ç. kısa (1) 

 

Tablo 2. Genç yaprak özellikleri 

 Vakkas Keşber Danagözü Sinceri beyaz 

Genç yaprak 

Üst Yüzü Rengi 

Yeşil (1) Yeşil (1) Yeşil (1) Yeşil(1) 

Genç yaprak 

Damar Aralarındaki 

Yatık Tüyler 

Seyrek(3) Seyrek(3) Seyrek(3) Seyrek(3) 

Genç yaprak 

Damar Aralarındaki 

Dik Tüyler 

Seyrek (3) Ç. Seyrek 

(1) 

Seyrek (3) Ç. Seyrek(1) 

Genç yaprak 

Ana Damarlarda 

Yatık Tüyler 

Orta (5) Seyrek 

(3) 

Orta (5) Seyrek(3) 

Genç yaprak Ana 

Damarlarda Dik 

Tüyler Sık (7) Orta (5) 

Sık (7) Orta(5) 
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Tablo 3. Olgun yaprak özellikleri 

 Vakkas Keşber Danagözü Sinceri beyaz 

Büyüklük (cm²) Küçük 

(3)92,98 

Küçük(3) 

87,59 

Ç.Küçük 

(1) 

74,29 

Küçük (3) 

131,40 

Uzunluk (cm) Kısa Kısa Kısa Uzun 

Ayanın Şekli Kama (1) Kama (1) Yuvarlak 

(4) 

Yuvarlak (4) 

Dilim Sayısı Beş (3) Beş (3) Beş (3) Beş (3) 

Üst Yüzün Rengi Koyu Yeşil 

(7) 

Yeşil (5) A. Yeşil 

(3) 

Yeşil (5) 

Ana Damarların 

Antosiyanin 

Renklenmesi 

Zayıf (3) Yok (0) Zayıf (3) Yok (0) 

Ayanın Profili Düze yakın 

(2) 

Düze 

yakın (2) 

Düze 

yakın 2) 

Düz (1) 

Üst Yüzü Kabarıklığı Ç. Zayıf (1) Ç. zayıf 

(1) 

Yok (0) Yok(0) 

Dişlerin Şekli Her iki 

tarafı düz 

ve dış 

bükey (1) 

Her iki 

tarafı dış 

bükey (3) 

Her iki 

tarafı dış 

bükey (3) 

Her iki tarafı 

dış bükey(3) 

Dişlerin uzunluğu 

(mm) 

Orta (5) 

7,04 

Kısa (3) 

5,82 

Orta (5) 

6,29 

Kısa (3) 

6,58 

Diş Uzunluğunun 

Genişliğine Oranı 

Kısa (3) 

0,47 

Kısa (3) 

0,50 

Orta (5) 

0,63 

Orta (5) 

0,64 

Sap Cebinin Esas 

Şekli 

U Şekli (1) V Şekli (2) U Şekli (1) U Şekli (1) 

Sap Cebi Özelliği Yok (0) Damarla 

sınırlanmış 

(1) 

Damarla 

sınırlanmış 

(1) 

Yok (0) 

Üst Yan ceplerin 

Genel şekli 

Hafif üst 

üste (3) 

Hafif üst 

üste (3) 

Hafif üst 

üste (3) 

Kapalı (2) 

Üst Yüz Ana 

Damarlar Arasında 

Yatık Tüyler 

Seyrek(3) Ç. 

Seyrek(1) 

Seyrek(3) Seyrek(3) 

Üst Yüz Ana 

Damarlar Arasında 

Dik Tüyler 

Seyrek (3) Ç. Seyrek 

(1) 

Seyrek (3) Seyrek(3) 

Üst Yüz Ana 

Damarda Yatık 

Tüyler 

Seyrek (3) Ç.Seyrek 

(1) 

Seyrek (3) Seyrek (3) 
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Üst Yüz Ana 

Damarda Dik Tüyler 

Yok (0) Yok(0) Yok (0) Yok (0) 

Alt Yüz Ana 

Damarlar Arasında 

Yatık Tüyler 

Yok (0) Ç. Sık(9) Yok (0) Yok (0) 

Alt Yüz Ana 

Damarlar Arasında 

Dik Tüyler 

Seyrek (3) Sık (7) Yok (0) Yok (0) 

Alt Yüz Ana 

Damarda Yatık 

Tüyler 

Orta (5) 

 

Seyrek (3) 

 

Orta (5) 

 

Seyrek (3) 

Alt Yüz Ana 

Damarda Dik Tüyler 

Sık(7) Seyrek(3) Sık (7) Seyrek (3) 

 

Tablo 4. Olgun yaprak, bir yaşlı dal ve çiçek salkımı özellikleri 

 Vakkas Keşber Danagözü Sinceri 

beyaz 

Yaprak Sapı 

Uzunluğu 

Çok Uzun 

(9) 

49,28 

Çok Uzun 

(9) 

57,37 

Çok Uzun 

(9) 

47,90 

Çok Uzun 

(9) 

65,87 

Yaprak Sapının 

Orta Damara 

Oranı 

Ç.Daha 

Uzun (9) 

Ç.Daha 

Uzun (9) 

 

Ç.Daha 

Uzun (9) 

 

Ç.Daha 

Uzun (9) 

Yaprak sapında 

dik tüy 

Seyrek (3) Seyrek (3) Yok (0) Yok (0) 

Yaprak sapında 

yatık tüy 

Seyrek (3) Yok (0) Seyrek (3) Yok (0) 

Bir Yaşlı Dal 

Yüzeyi 

Çizgili (2) Köşeli (3) Çizgili (2) Damarlı (4) 

Bir Yaşlı Dal Esas 

Renk 

Kırmızımsı 

Kahve (4) 

Kırmızımsı 

Kahve (4) 

Kırmızımsı 

Kahve (4) 

Sarımsı 

Kahve(2) 

Çiçek Cinsiyet Erdişi (3) Erdişi (3) Erdişi (3) Erdişi (3) 

Tablo 5. Salkım ve tane özellikleri 

 Vakkas Keşber Danagözü Sinceri 

beyaz 

Büyüklük (cm²) Küçük (3) 

11,47 

Orta (5) 

14,38 

Ç. Küçük 

(1) 

10,5 

Orta (7) 

13,06 

 

Uzunluk (cm) 

Kısa (3) 

11,47 

Kısa (3) 

14,38 

Ç. Kısa (1) 

10,5 

Kısa (3) 

13,06 
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Sıklık 

Orta (5) 

 

Sık (7) 

 

Orta (5) 

 

Orta (5) 

Salkım Sapı 

Uzunluğu (cm) 

Ç.Kısa (1) 

2,8 

Ç.Kısa (1) 

2,1 

Kısa (3) 

3,1 

Ç.Kısa (1) 

2,9 

Tane Büyüklük 

(mm²) 

Çok 

Küçük(1) 

48,2 

Çok 

Küçük(1) 

50,4 

Küçük(3) 

82,3 

Küçük(3) 

76,9 

Tane Uzunluk 

(mm) 

Ç.Kısa (1) 

1,61 

Ç.Kısa (1) 

1,83 

Ç.Kısa (1) 

2,2 

Ç.Kısa (1) 

2 

Şekil Yuvarlak (3) Yuvarlak (3) Yuvarlak (3) Kısa Oval 

(4) 

Kabuk Rengi Mavi-

Siyah(6) 

Mavi 

Siyah(6) 

K.Kır. 

Mor(5) 

Yeşil-Sarı(1) 

Tablo 6. Tane özellikleri 

 Vakkas Keşber Danagözü Sinceri 

beyaz 

Kabuk kalınlığı İnce (3) İnce (3) İnce (3) İnce (3) 

Meyve Eti Rengi Renksiz (0) Renksiz (0) Renksiz (0) Renksiz (0) 

Meyve Eti 

Antosiyonin 

Varlığı 

Yok (1) Yok (1) Orta (5) Yok (1) 

Meyve Eti 

Sululuğu 

Ç. sulu (3) Ç. sulu (3) A. sulu (2) Ç. sulu (3) 

 

Tane Eti Sertliği 

Orta (5) 

3,80 

Düşük (3) 

2,70 

Orta (5) 

3,02 

Orta (5) 

2,86 

Tat Özelliği Yok (0) Yok (0) Yok (0) Yok (0) 

Tadın 

Sınıflandırılması 

Az 

Aromatik 

(3) 

Az tatlı (2) Az 

Aromatik 

(3) 

Nötral (1) 

Tablo 7. Tane ve çekirdek özellikleri  

 Vakkas Keşber Danagözü Sinceri 

beyaz 

Tane Sapı 

Uzunluğu(mm) 

Kısa (3) 

7,72 

Kısa (3) 

6,65 

Kısa (3) 

7,67 

Kısa (3) 

6,12 

Tane Sapının 

Kopma Durumu 

Ç. Kolay 

(9) 

Ç. Kolay (9) Orta (5) Ç. kolay (9) 

Çekirdeğin varlığı Var (2) Var (2) Var (2) Var (2) 

Çekirdek Uzunluğu 

(mm) 

Uzun (7) 

7,1 

Uzun (7) 

6,83 

Uzun (7) 

6,96 

Uzun (7) 

7,41 

Çekirdek Ağırlığı 

(mg) 

Çok Düşük 

(3) 

Çok Düşük 

(3) 

Çok Düşük 

(3) 

Çok Düşük 

(5) 
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0,6 0,8 0,9 1,1 

Çekirdek Sırt tarafı 

Enine Oluklar 

Yok (0) Yok (0) Yok (0) Yok (0) 

Tablo 8. Fenolojik özellikler 

 Vakkas Keşber Danagözü Sinceri 

beyaz 

Kış Gözlerinin 

Uyanma Zamanı 

Orta (5) 

25-

30.03.2015 

Orta (5) 

25-

30.03.2015 

Orta (5) 

25-

30.03.2015 

Orta (5) 

25-

30.03.2015 

Tam Çiçeklenme 

Zamanı 

Orta (5) 

18-

27.05.2015 

Orta (5) 

18-

27.05.2015 

Orta (5) 

18-

27.05.2015 

Orta (5) 

18-

27.05.2015 

Ben Düşme Zamanı Geç (7) 

1-

5.07.2015 

Geç (7) 

1-5.07.2015 

Geç (7) 

1-5.07.2015 

Geç (7) 

1-5.07.2015 

Meyve Tam 

Olgunluk Dönemi 

Geç (7) 

1-

15.09.2015 

Geç (7) 

1-

15.09.2015 

Geç (7) 

1-

15.09.2015 

Geç (7) 

1-

15.09.2015 

Yaprak Sonbahar 

Rengi 

Sarı (1) Sarı (1) Sarı (1) Sarı (1) 

Tablo 9. Verim ve kalite özellikleri 

 Vakkas Keşber Danagözü Sinceri 

beyaz 

Salkım Ağırlığı (g) Ç.Küçük 

(1) 

86,06 

Küçük (3) 

183,75 

Küçük (3) 

157,11 

Küçük (3) 

138,77 

Tane Ağırlığı (g) Orta (5) 

4,2 

Orta (5) 

5,4 

Büyük (7) 

8,3 

Büyük (7) 

7,9 

Titre Edilebilir Asit 

Miktarı 

4,46 9,52 7,23 4,39 

Şırada Kuru Madde Yüksek (7) 

26,75 

Orta (5) 

17,42 

Düşük (3) 

14,72 

Yüksek (7) 

22 

Şırada Asit Düşük (3) 

3,68 

Düşük (3) 

3,72 

Düşük (3) 

3,39 

Düşük (3) 

3,60 

Verim (kg) 

 

Düşük (3) 

320 

Orta (5) 

683 

Düşük (3) 

584 

Yüksek (7) 

516 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Muş merkezde 2015-2016 yılları arasında yürütülen bu çalışmada 4 

üzüm genotipinin bazı ampelografik özellikleri belirlenmiştir. 

Araştırma çerçevesinde ilgili genotipler, sürgün ucu özelliklerinden, 

sürgün ucu antosiyanin dağılımı, sürgün ucu şekli ve boğum ve boğum 

aralarındaki sırt ve karın tarafı renkleri yoğunluğu, sürgün ucunda ve 

boğum ile boğum aralarındaki yatık ve dik tüy sıklığı, sülüklerin 

uzunluğu ve sülüklerin sürgündeki dizilişi gibi özellikler açısından 

ampelografik olarak değerlendirildiğinde genotipler arasında farklılık 

ve benzerlikler saptanmıştır.  

Araştırmamızda 2 genotipin (Vakkas ve Kaşber) sürgün ucu ‘Açık’, 2 

genotipin (Danagözü ve Sinceri Beyaz) sürgün ucu ‘Yarı açık’ özellikte 

oldukları belirlenmiştir.  

İlgili genotiplerde sürgün ucunda antosiyanin yoğunluğuna 

baktığımızda 1 genotiplte (Vakkas) ‘Çok zayıf’, 2 genotipte (Kaşber, 

Danagözü) ‘Orta’, 1 genotipte (Sinceri Beyaz) olarak gözlemlenmiştir. 

Muş merkez ilçesinde üzüm genotiplerinin ampelogafik 

tanımlanmasına yönelik ilk olma niteliği taşıyan bu çalışmada çeşitler 

arasında önemli varyasyonlar ortaya çıkmıştır. Bölgede 4 asma genotipi 

tespit edilmiş olup, yapılacak çalışmalar ve modern bağcılık teknikleri 

kullanımıyla tespit edilen genotipler daha verimli hale getirilerek 

arasından standart düzeyde olabilecek çeşitler çıkabilecektir. Bu 

genotiplerin koruma altına alınarak geliştirilmesi ülke ve bölge 

bağcılığı açısından çok önemlidir.   
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GİRİŞ 

Tarım, insan beslenmesinde kullanılan bitkisel ve hayvansal ürünlerin 

üretilmesi ve çoğaltılması olarak düşünüldüğünde hayati öneme sahip, 

yaşamsal faaliyetlerin başında gelmektedir. İnsanlar modern tarıma 

geçmeden önce, uzun yıllar boyunca tarımsal faaliyetlerini daha çok 

ilkel yöntemlerle zor şartlarda yapmaktaydılar. Sürekli artan dünya 

nüfusunun karşısında beslenmede yetersiz kalan insanoğlu gıda 

ürünlerinin daha verimli ve yeterli üretimi için ilkel yöntemlerin yerine 

modern tarıma ve kimyasal ürünlere yönelmiş, yüksek kalite ve verim 

için gelişen teknolojinin tüm olanaklarını kullanmaya başlamıştır. 

Zamanla aşırı kimyasal girdi kullanmanın sonucu bozulan dengenin 

azda olsa düzeltilmesi ve daha sağlıklı ürünler elde etmek amacıyla 

tarımda kimyasalın etkisinin azaltılması için organik tarıma geçilmeye 

başlanmıştır (Kurt, 2016). 

Hızla artan dünya nüfusuna yetecek kadar yeterli besin ihtiyacını 

karşılamak giderek güç olmaya başlamıştır. Tarımsal üretimde kısa 

zaman periyodunda verim artışına olanak sağlayan tarımsal ilaçlar ve 

kimyasal gübrelerin aşırı kullanımına yol açan “Yeşil Devrim’’ akımı 

olarak başlayan büyük tarımsal hareketi kısa zamanda dünya genelinde 

bir pandemi gibi yayılım göstermiştir. Bu dönemde en çok kullanılan 

ilaçlardan, tarımsal aktivitelerden ve toplum sağlığına kadar birçok 

yerde yoğun olarak kullanılan Dikloro Difenil Trikloroethan (DDT) 

bulunmaktadır. Zamanla bilinçsiz bir şekilde kullanılan bu 

kimyasalların, aşırı kullanımından dolayı hem doğal çevre hem de canlı 

yaşamı üstünde büyük olumsuzluklara sebep olduğu görülmüştür 
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(Beard, 2006). Bu gibi kimyasalların aşırı kullanılması sonucu 

kanserojen, mutajen ve teratojen gibi bazı zararlı etkilerin ortaya 

çıkması ile alternatif tarım yöntemlerine yönelmenin gerekli olduğu 

görülmüştür (Baier-Anderson ve Anderson, 2000). Ayrıca aşırı 

kimyasal maddelerin kullanılması sonucu toprakların verimsizliği ve 

çoraklaşması hızlanmış toprağın florası ve faunası olumsuz 

etkilenmiştir. Oluşan tüm bu olumsuz etkiler neticesinde, tarımsal 

üretimin devamlılığını sağlamak için ekolojik dengeyi koruyan ve 

olumsuz yönde etkilenen doğayı yenileyebilecek yeni çalışmalar 

aranmaya başlanmış olup, doğaya zarar vermeyen çevre dostu organik 

yaklaşımlar ortaya çıkmıştır (Chen ve ark., 2001).  

Sürekli gelişen teknolojinin tarımda kullanılmasının getirdiği sayısız 

yararların yanında, aşırı kullanılan sentetik ve kimyasal girdiler gibi 

çevreyi olumsuz etkileyen sonuçlarında doğmasına neden olmuştur. 

Oluşan bu çevre kirliliği sonucunda topraktan başlayarak bitki, hayvan 

ve insan sağlığının bozulmasına neden olmuştur. Oluşan tüm bu 

olumsuzlukların önüne geçmek için hem daha çevreci hem de insan 

sağlığına zarar vermeyen organik tarım; insan beslenmesinde güvenilir 

bir tarım sistemi olarak ön plana çıkmıştır. Sürekli artan ve gelişen bu 

alternatif organik tarım sisteminde, bitkisel ürün verimliliği topraktaki 

organik madde içeriği arasında önemli bir ilişki olmasından dolayı 

organik madde ve organik düzenleyicilerin rolü çok önemlidir.  

Toprağın zenginleşmesi ve düzenlenmesine katkı sağlayarak verim 

artışını sağlayan bu organik gübreler adından da anlaşılacağı gibi bitki, 

hayvan ve insan kaynaklı kalıntılardan oluşan maddelerdir. Canlı 
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atıklarından oluşan bu organik gübreler,  mineral besin maddesi 

yönünden yeterli olmasa da toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik gibi 

birçok özeliklerini olumlu yönde iyileştirdiği için çok önem arz 

etmektedir (Demir ve Sönmez, 2019). Organik tarım, doğal dengenin 

bozulmasına neden olan kimyasallar kullanmadan, insan sağlığı için 

zararlı olmayan uygun teknikler ile doğal çevrenin korunmasının 

devamlılığını sağlayan; kültürel, biyolojik ve ekolojik yöntemler 

kullanılarak yapılan tarım biçimidir (Anonim, 2020). Organik tarım da 

asıl amaç su kaynakları ve toprak ile hava kirliliği sağlamada bitki, 

çevre, insan ve hayvan sağlığını korumaktır (Kızılaslan ve Olgun, 

2012).  

Buğday, insan beslenmesinde kullanılan tarla ürünleri arasında 

bünyesinde en fazla protein içeren tahıl bitkisidir. Tüm insanların 

günlük alabileceği kalori gereksiniminin % 20’den fazlası buğdaydan 

ve buğdayın yan ürünlerinden karşılandığı bilinmektedir (Peng ve ark., 

2011a, b). Bunun yanında buğday tanesinin prolamin grubu depo 

proteinleri (Gluten) içermesinden kaynaklı olarak, ekmek yapımında en 

çok tercih edilen tahıl bitkisi olmasıyla birlikte buğday tanesinde nötr 

aromatik bileşikler içermesinden kaynaklı dünya çapında insan 

beslenmesinde en çok tercih edilen tahıl ürünü olmuştur (Shewry, 

2009). 

Vermikompost (VK) uygulamaları, bitki büyümesini teşvik etme, 

toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, doğal verimliliğini 

geri kazanma ve iyileştirme gibi birçok etkileri nedeniyle hem organik 

hem de geleneksel tarımda olumlu sonuçlar alınmaktadır (Singh ve 
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Chauhan, 2009). Toprak solucanı eksik olan topraklara solucan ilave 

edildiğinde, toprak aktivitesi sonucu bitki çeşitliliğinde artış sağlandığı, 

bitkilerin kök gelişimini iyileştirdiği, kök hastalıklarında düşüş 

görüldüğü ve ürün veriminde artış sağlandığı belirlenmiştir. 

Vermikompost yapıcı solucanların tahıl ürünlerinde gelişimi % 39 

yükselttiği, tohum verimi % 35 ve tohumdaki N oranını % 12 oranında 

artırdığı görülmüştür (Mısırlıoğlu, 2011). Ayrıca yapılan birçok 

bilimsel çalışmada toprak solucan gübreleri ile yapılan uygulamalar 

sonucunda bitkisel üretimde verim ve kalite artışı ile birlikte, toprağın 

biyolojik, fiziksel ve kimyasal özelliklerinde iyileşme sağlandığı 

belirtilmiştir (Alam ve ark., 2007; Bai ve Malakouti, 2007; Çıtak ve 

ark., 2011). Bu çalışmada farklı dozlarda VK uygulamaları ile farklı iki 

çeşit (Dinç ve Tekin) ekmeklik buğdayda bazı bitkisel parametrelerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL ve METOT 

Bu çalışmada bitki çeşidi olarak bölgemizde ekimi yapılan Dinç ve 

Tekin ekmeklik buğday çeşitleri kullanılmıştır. Dinç ve Tekin ekmeklik 

buğday çeşitleri, GAP Diyarbakır Uluslararası Tarımsal Araştırma ve 

Eğitim Merkezi (GAPUTAEM) bünyesinde seleksiyon yoluyla 2013 

(Dinç: Optimum koşullarda ortalama verim değeri 300 kg da-1 çıkmakla 

birlikte verim potansiyeli 874 kg da-1’a kadar ulaşabilmektedir) ve 2014 

(Tekin: Optimum şartlarda ortalama verimi yaklaşık 600 kg da-1 

olmakla birlikte verimdeki potansiyeli 800 kg da-1’a kadar 

ulaşabilmektedir) yılında tescil edilen ekmeklik buğday çeşitleridir. 
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Denemede kullanılan vermikompost gübresinin pH değeri 7.20 hafif 

alkalin olup, patojenik mikroflora, parazit ve ağır metaller bakımından 

zarar eşiğinin altında olduğu yapılan analizler sonucunda belirlenmiştir. 

Vermikompost gübresi özellikle organik madde bakımından zengin 

olmakla beraber P, Ca, Mn, Fe, Mg ve Humik/Fülvik asit bakımından 

bitkilerin gelişmesi için gerekli olan nerdeyse birçok besin 

elementlerini içermektedir (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Katı vermikompost gübresinin içeriği 

Özellik Katı Gübre 

pH 7.20 

% Nem 40.0 

Kül İçeriği 42.0 

Toplam Humik+Fülvik  12.0 

% Organik Madde 55.0 

% N 1.60 

P2O5 2.20 

% Ca 5.00 

% Mg 1.20 

% Fe  

Mn (mg kg-1) 

1.50 

73.0 

Patojenik Mikroflorası  - 

Parazit  - 

Ağır Metaller (mg kg-1) - 

 

Deneme 2019-2020 yetiştirme döneminde Mardin iline bağlı Tilki köy 

çiftçi arazisinde kurulmuştur. Deneme alanından alınan toprak analiz 

sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir.  
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Çizelge 2. Deneme toprağının bazı kimyasal ile fiziksel özelikleri 

Özellik Deneme Toprağı  Kaynaklar 

Bünye Killi-Tın  Bouyoucus, 1952 

Tuz (%) 0.23 Soil Survey Staff, 1951 

CaCO3 (%) 38.5 Loeppert ve ark., 1996 

Organik Madde 

(%) 
1.45 Kacar, 1995 

Toplam N (%) 0.89 Bremner, 1965 

Alınabilir P (mg 

P2O5 kg-1) 
17.9 Olsen ve ark., 1954 

Alınabilir K (mg 

K2O kg-1)  
82.3 Richards, 1954 

 

Deneme alanındaki toprağın pH’sı 7.43 ve killi-tınlı bünyeye sahip 

olup, yüksek kireçli ve tuzluluk problemi bulunmamaktadır. Deneme 

toprağının organik madde miktarı düşük olup (% 1.45), azot 

bakımından (% 0.89) yeterli seviyededir (Çizelge 2). 

Çizelge 3. Mardin ilinin 2019/2020 üretim sezonunda iklim verileri 

Özellik 
2019 

Ekim 

2019 

Kasım 

2019 

Aralık 

2020 

Ocak 

2020 

Şubat 

2020 

Mart 

2020 

Nisan 

2020 

Mayıs 

2020 

Haz. 

Ort. Sıcaklık 

(°C) 
18.6 11.8 5.90 5.70 8.60 13.3 18.6 25.0 32.0 

Nem 11.8 6.2 1.50 71.0 71.0 63.0 53.0 43.0 27.0 
Rüzgâr 25.5 17.5 10.3 11.0 11.0 12.0 11.0 11.0 13.0 

Yağış (mm) 37.0 66.0 99.0 66.0 53.0 61.0 70.0 44.0 2.00 

 

Denemin yapıldığı 2019-2020 üretim sezonuna ait aylık toplam yağış 

ve aylık ortalama sıcaklık, nem, rüzgâr değerleri Çizelge 3’te 

verilmiştir. Buna göre en fazla yağış miktarı aralık ayında düşerken en 

az yağış miktarı haziranda görülmektedir. Güneydoğu Anadolu 
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bölgesinde genellikle karasal/Akdeniz iklimi hâkim olmaktadır. Mardin 

İlinde iklim birçok değişkenliğe bağlı olarak kuzeydeki yüksek dağlar 

iklimi önemli derecede etkilemektedir. Bölgede oluşan yüksek basınç 

alanı kışın iklimin soğuk geçmesine sebep olmaktadır   

Denemeden elde edilen veriler SPSS 22.0 istatiksel paket programı 

kullanılarak Bek (1986)’e göre Duncan testi uygulanarak 

gruplandırılmıştır.  

BULGULAR ve TARTIŞMA  

Denemede kullanılan farklı dozlarda VK uygulamalarının ekmeklik 

buğday bitkisinde, başaklanma gün sayısı (BGS) bitki boyu (BB) ve 

başaktaki tane sayısı (BTS) üzerine etkisi istatistiksel olarak p≤0.01 

düzeyde, bitki başak boyu (BBB) üzerine etkisi ise p≤0.05 düzeyde 

önemli olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4).  

Çizelge 4. Farklı dozlardaki VK uygulamalarının buğday bitkisinde, 

BGS, BB, BBB ve BTS üzerine etkisi 

Çeşit 

Doz 

(kg da-1) 

BGS  

(Gün) 

BB 

(cm) 

BBB 

(cm) 

BTS 

(adet bitki-1) 

Dinç 0 111.0 d 89.6 cd 7.47 b 33.5 c 

Dinç 100 111.3 dc 94.3 bc 7.47 b 38.8 c 

Dinç 200 111.7 dc 96.3 ab 7.23 b 37.6 c 

Dinç 300 112.0 c 99.9 a 8.77 ab 58.8 a 

Tekin 0 113.0 b 82.6 e 7.67 b 46.8 b 

Tekin 100 113.0 b 85.6 de 8.77 ab 47.9 b 

Tekin 200 113.7 ba 100.6 a 8.47 ab 47.5 b 

Tekin 300 114.3 a 98.8 ab 10.33 a 51.4 b 

F 25.14** 25.67** 3.04* 28.49** 

(**) p≤0.01: istatistiksel olarak anlamlı. (*) p≤0.05: istatistiksel olarak anlamlı 

BGS: Başaklanma Gün Sayısı, BB: Bitki Boyu, BBB: Bitki Başak Boyu, BTS: Başakta Tane Sayısı 
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Başaklanma gün sayısına (BGS) ait ortalama değerler Çizelge 4’te 

görüldüğü gibi artan dozlarda VK uygulamalarının ekmeklik buğday 

bitkisinde, ortalama 111.0 gün ile 114.3 gün arasında değişmekte ve en 

düşük başaklanma gün sayısı (111.0 gün) Dinç çeşidinde kontrol (0 kg 

da-1) uygulamasında, en yüksek ise Tekin çeşidinde (114.3 gün) ve 300 

kg da-1 VK uygulamasından elde edilmiştir. Her iki buğday çeşidinde 

de en yüksek başaklanma gün sayısı 300 kg da-1 VK uygulamalarında 

belirlenmiş ve kontrol gruplarına karşı artış olduğu Çizelge 4’te 

görülmektedir.  

Başaklanma gün sayısının kısa olmasının kuraklığa tolerans yönünden 

avantaj sağladığı bilinmektedir (Austin, 1994). Ancak başaklanma gün 

sayısının uzun olmasının bitkide tane dolum süresini uzattığı ve taneye 

daha fazla besin maddesinin ulaşmasını sağlayarak tanenin kalite ve 

verimine katkı sağladığı belirtilmiştir (Doğan ve Kendal 2012). 

Vermikompost uygulamaları sonucu bitki boyu, 82.6 ile 100.6 cm 

arasında değişmekte olup en düşük Tekin çeşidinde (82.6 cm) kontrol 

(0 kg da-1) uygulamalarında, en yüksek ise (100.6 cm) 200 kg da-1 VK 

uygulamalarında elde edilmiştir. Vermikompost uygulamalarının bitki 

boyu üzerine etkisi, genel olarak kontrol gruplarına karşı her iki çeşitte 

de artış olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4). Birçok karakteristik özellik 

gibi bitki boyu da, tahıl ürünlerinde verim karakterleri ile kalite 

özellikleriyle birlikte üstünde en çok durulması gereken morfolojik 

özelliklerdendir (Kırtok ve ark., 1988; Genç ve ark., 1993). Dört (4) 

farklı VK dozunun (% 0, 10, 20 ve 40) domateste (Solanum 

lycopersicum L.) morfolojik özelliklere ve toprağın kimyasal 
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özelliklerine etkisi araştırılan bir çalışmada, en yüksek verim % 20 VK 

ve % 30 VK uygulamalarından sağlanmıştır. Yaş ağırlık ve kuru ağırlık, 

bitki boyu ve verim en fazla % 20 VK uygulamasından elde edilmiştir 

(Abafita ve ark., 2014). Vermikompostun patlıcan (Solanum melongena 

L.) bitkisi üzerine etkisinin araştırtıldığı bir denemede bitki boyu, 

yaprak sayısı, meyve ağırlığı gibi verim özellikleri üzerine etkisinin 

olumlu yönde bulunduğu bildirilmiştir (Wani ve Rao, 2012). Solucan 

gübresinin buğday bitkisinin gelişimine ve toprak özelliklerine 

etkisinin araştırıldığı bir uygulamada VK bitki gövde uzunluğunu 

olumlu yönde etkilediğini Aktaş (2018) tarafından bildirilmiştir. Buna 

paralel olarak ayçiçeği ile yapılan farklı dozlarda VK uygulamasının 

bitki boyu üzerinde olumlu artışlar olduğu Büyükfiliz (2016) tarafından 

gözlenmiştir. Başak uzunluğu özelliğine ait Çizelge 4’te verilen 

ortalama değerlere bakıldığında VK uygulamalarının bitki başak boyu 

üzerine etkisi 7.23 cm (200 kg da-1 Dinç) ile 10.33 cm (300 kg da-1 

Tekin) arasında değişmekte olup, artan dozlarda VK uygulamaların 

kontrol gruplarına karşı her iki buğday çeşidinde de en yüksek bitki 

başak boyu 300 kg da-1 VK uygulamalarında olduğu görülmüştür. 

Başakta tane sayısı, uygulanan dozlar karşısında 33.5 ile 58.8 adet bitki-

1 arasında olup, en yüksek Dinç çeşidinde 300 kg da-1 ve yine en düşük 

Dinç çeşidinde 0 kg da-1 VK uygulamalarından elde edilmiştir. Artan 

dozlara karşı bitkide tane sayısı kontrol (0 kg da-1) gruplarına karşı artış 

gösterdiği belirlenmiştir.  
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SONUÇ ve ÖNERİLER  

Yapılan bu çalışma ile buğday bitkisine artan miktarlarda VK 

uygulamasıyla beraber bitkinin başak boyu, başakta tane sayısı ve bitki 

boyu gibi önemli bazı parametrelerde artışlar sağladığı belirlenmiştir. 

Bitki boyunun 82.6 cm ile 100.6 cm arasında değiştiği ve artan VK 

uygulamaları ile birlikte her iki buğday çeşidinde genel olarak bitki 

boyunda artışlar sağlanmıştır. Yapılan istatistiksel analizlerde bu 

artışlar p≤0.01 düzeyinde önemli olduğu belirlenmiştir.  

Organik maddece fakir olan ülkemiz topraklarında VK gübresinin 

kullanılmasının ve bu toprak solucanlarının üretiminin 

yaygınlaştırılması gerektiği yapılan bu çalışma ile bir kez daha ortaya 

konulmuştur. Bir yandan sürekli işlenen ülke topraklarımızın organik 

madde seviyeleri giderek azalmaya başlarken öbür taraftan yoğun 

yapay gübrelerin kullanımı ile beraber tarıma dayalı ürün kalitelerinde 

ve insan sağlığında da ciddi bozulmalar meydana geldiği bilinmektedir. 

Bu gibi direkt ve endirekt zararlı problemlere bir çözüm oluşturmak 

adına VK gibi bir takım toprak düzenleyicileri ve organik maddelerin 

tarımda kullanmasını yaygınlaştırmak ve önünü açarak teşvik edilmesi 

ile birlikte tarımsal ürünlerde oluşan kalıntı ve düşük kalitenin 

iyileştirilmesi için elzem olduğu düşünülmektedir.  
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1. Introduction 

Middle East origined camelina is a minor, re-emerging, annual oilseed 

crop. Its seeds are rich in oil and protein. It is becoming important for 

biodiesel production in recent years. It contains linolenic acid, linoleic 

acid, gondoic acid, palmitic acid, erucic acid and stearic acid. Biofuel 

production from camelina is environmentally friendly because the 

species fit well to marginal lands with low input cultivation due to 

drought resistance, frost tolerance and low fertilizer requirement of 

crop. 

Here in this article, informations related to its oil, protein, its genetics, 

cultivation of camelina is reviewed with the help of latest articles 

published in the last decade in international journals. 

Camelina (Camelina sativa L.) is a plant species also named as false 

flax, German sesame, linseed dodder, gold-of-pleasure, wild flax or 

Siberian oilseed. It is a member of Cruciferae (Brassicaceae) family 

and Camelina genus. Origin of crop is Middle East (Imbrea et al., 

2011). As a crop, its history dates back to Bronze Age (Zanetti et al., 

2017). Camelina is classified as a minor crop (Sobiech et al., 2020). Is  a 

re-emerging annual oilseed crop (Murphy, 2016) as a low-input biofuel 

feedstock (Ghamkhar et al., 2010). It is becoming important for 

biodiesel production in North America and Europe (Russo & Reggiani, 

2012). Camelina sativa seeds are rich in oil (30–49%) and protein (24–

31%) (Mondor et al., 2021). 
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2. Camelina oil 

Camelina has clear and transparent oil with a small amount of sediments 

on the bottom. Contents of polyunsaturated fatty acids of camelina oil 

is 50-60%, “omega 3” is 35-40% and “omega 6” is 15-20%. Camelina 

oil is one of the richest vegetal “omega 3” source (Imbrea et al., 2011). 

Although camelina oil is a source of “omega 3” and “omega 6” fatty 

acids (as linoleic and linolenic acids, representing approximately 50% 

of total fatty acid content), it is mainly used for non-food applications 

(Rodriguez-Rodriguez et al., 2013). Compared to other Brassicaceae 

crops, erucic acid content of Camelina sativa oil is low (Popa et al., 

2017). 

 
Fig. 1. A) Flowering camelina plant, b) Mature camelina pods, c) 

Comparison of arabidopsis (Arabidopsis thaliana), camelina (Camelina 

sativa) and rapeseed (Brassica napus) seed sizes (Iskandarov et al., 

2014) 



ENTEGRE TARIM SİSTEMLERİ VE ÇİFTÇİLİĞİN GELECEĞİ | 215 

 

 
 

Camelina is currently being commercially produced in the United States 

as a feedstock for biodiesel. In European countries and Russia, 

camelina was cropped up to 1950s  (Waraich et al., 2013). 

Total 40 different accessions of Camelina sativa were grown in Spain 

and analysed for their oil by Rodriguez-Rodriguez et al., (2013). 

Average content included 7% palmitic acid, 2,5% stearic acid, 7% oleic 

acid, 14,5% linoleic acid, 41% linolenic acid, 11% gondoic acid and 

3,5% erucic acid. 

Camelina sativa was successfully used as a reliable source of aviation 

biofuels (Zhang et al., 2012). Cold‐pressed camelina oil is available on 

the global market for many years (Raczyk et al., 2016). Camelina 

biofuel is considered as environmentally friendly because the drought 

resistance, frost tolerance and low fertilizer requirement of camelina 

allow it to be cropped on marginal lands (Zhang et al., 2012). 

2. Camelina protein 

The use of camelina flours in animal diet may be limited by anti-

nutritive compounds. Glucosinolate content in camelina flour has to be 

reduced to increase the use of this flour in animal diet. The content of 

glucosinolates, phytic acid, sinapine and condensed tannins were 

evaluated in twelve accessions of Camelina sativa in a study of Russo 

& Reggiani (2012). All compounds showed significant differences 

among genotypes. Only the concentration of glucosinolates in the flour 

deserved attention, while the content of phytic acid, sinapine and 

condensed tannins were at acceptable levels. The content of 

glucosinolates was found inversely correlated with sinapine. 
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Camelina meal has potential to use in ruminant rations as a high-quality 

protein source (Colombini et al., 2014). Camelina meal contain 36–40% 

crude protein, 11–12% fat and 4600 Kcal/kg gross energy. The fat in 

camelina meal is rich in D-linolenic acid (~30%). This meal can be 

added into broiler and layer rations at 10%  without negative affect on 

bird performance and meat or egg quality. Feeding with camelina meal 

led to over 3-fold increase in omega-3 fatty acids in chicken meat and 

8-fold increase in eggs. Incorporation of 10% camelina meal led to 2,5-

3,2 fold reduction in the omega 6:omega 3 ratio in meat and eggs 

(Cherian, 2012). 

3. Genetics 

Hexaploid domesticated Camelina sativa has limited genetic diversity 

(Chaudhary et al., 2020). Nature of its genome is little understood 

(Hutcheon et al., 2010). Camelina sativa is genetically very close 

to Arabidopsis thaliana; both are Brassicaceae family members (Liang 

et al., 2013). 

Phylogenetic and genetic diversity analyses was performed by Brock et 

al., (2018) by using 54 accessions representing five species sampled 

across camelina’s center of diversity in Turkey and the Caucasus. 

Genome-wide sequencing uncovered probable domestication origin as 

Camelina microcarpa. Morphological characters were found reliable to 

distinguish members of the genus. 

Camelina sativa  is unexploited with existing very limited availability 

of transcriptome and genomic data (Mudalkar et al., 2014). Short crop 

life cycle and easy genetic transformation ability combined with other 
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“-omics” enable camelina as a candidate model oil plant to study lipid 

metabolism regulation and genetic improvement (Yuan & Li, 2020). 

4. Cultivation 

Camelina is a short-duration and low-cost crop (Sainger et al., 2017). 

Favorable agronomic performance of camelina in water-limiting 

environments increased interest in its production worldwide (Ahmed et 

al., 2020). Maximum seed yields of 2.013 kg/ha were achieved at 170 

kg N/ha rate in Canada (Malhi et al., 2014). A seed yield of up to 2.380 

kg/ha and approximately 45% fatty acids was reported by Roman-

Figueroa et al., (2017). 

 

Fig 2. Generative organs of camelina at late growth stages (Mostaza-

Colado et al., 2019) 
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Seven cultivars and two sowing times were compared by Angelini et 

al., (2020) in a rainfed agroecosystem of Italy.  Autumn sowing 

increased seed yield 18%, thousand seed weight 4%, number of 

siliques/plant 47%, contents of α-linolenic, eicosenoic, erucic and 

eicosadienoic acids, and polyunsaturated to saturated fatty acid ratio. 

Thousand seed weight and number of siliques/plant were the key yield 

components for camelina. 

In northern Italy, seven camelina genotypes were tested and compared 

with rapeseed (Brassica napus L.) where grain yields of camelina and 

rapeseed in same conditions were 1340 and 1625 k/ ha, respectively. 

Branching ability of camelina was the most plastic trait under 

favourable growth conditions (Masella et al., 2014). 

Camelina was cultivated as a second crop, after main crop triticale by 

Dobre et al., (2014). Minimum tillage system was applied. Camelina 

was sown on 22 July 2013. Austria cultivar’Calena’ was used at two 

seeding rates (6 kg/ha and 8 kg/ha) followed by asprinkler irrigation 

(half of the field). No fertilizers were applied. Camelina crop 

experienced a droughty period and high temperatures in the first two 

months. Study showed that yield potential of the irrigated trial was 

considerably higher (1.104-1.203 kg/ha). In comparison, non-irrigated 

trials were low yielded (494-800 kg/ha) due to lack of emergence 

uniformity. It is concluded that sowing must be done in late June-early 

July and watering is mandatory following camelina sowing to stimulate 

plant emergence. 
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Camelina sativa seed does not have dormancy in a soil seedbank (Zhang 

& Auer, 2019). 

The ascomycete Sclerotinia sclerotiorum is a necrotrophic plant 

pathogen with an extremely broad host range. It causes stem rot in 

Camelina sativa (Eynck et al., 2012). Low global acreage result with 

few plant protection products registered for use on camelina crops. This 

contributes to difficulties in the crop protection of this species (Sobiech 

et al., 2020). 

There are still many uninvestigated aspects concerning the optimization 

of its agricultural management and its environmental impact (Matteo et 

al., 2020). 

5. Conclusions 

Camelina is a short-duration and low-cost crop. Short crop life cycle 

and easy genetic transformation ability combined with other “-omics” 

enable camelina as a candidate model oil plant to study lipid 

metabolism regulation and genetic improvement. Plastic branching 

ability of camelina under favourable growth conditions is an important 

rait to fit diversified conditions. Genomic studies must be accelerated. 

Crop is suitable to produce in organic agriculture due to marginal land 

adaptation. This may improve farmer income. Ultra high plant 

population under irrigated second crop conditions may be tested. Still 

many non-investigated aspects exist to optimize its agricultural and 

environmental management. 
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GİRİŞ 

Ulusal kalkınma temelini bölgesel kalkınma oluşturmaktadır. Bölgesel 

kalkınma, bir bölgenin kalkınması sadece kişi başına düşen gelirin ve 

üretimin artışı değil aynı zamanda sosyo-kültürel yapısının ve 

ekonomik yapısının değiştirilmesi ve geliştirilmesi olarak 

tanımlanmaktadır (Sakarya, 2005; Koçak, 2009). Ulusal kalkınma yerel 

kalkınma ile paralellik göstermektedir. Bakanlar kurulunun 2002’de 

aldığı karara göre ülkemiz 26 adet Düzey 2 bölgesine ayrılmıştır. TRB2 

Bölgesi (Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van) bahsi geçen 26 adet Düzey 2 

bölgesinden biri olup SEGE 2011 yılı illerin gelişmişlik sıralamasına 

göre Türkiye’nin en geri kalmış illerinden oluşmaktadır. Bitlis, 

Hakkâri, Muş ve Van illerini kapsayan TRB2 Bölgesi, 41.558 km2 

yüzölçümü ile Türkiye toplam yüzölçümünün %5’ini oluşturan, 

2.191.967 nüfusu ile Türkiye toplam nüfusunun %2,63’ünü barındıran 

bir bölgedir.  

TUİK (2020) verilerine göre bölge istihdam oranı %36.4 olup 26 bölge 

içerisinde 24. sırada yer almaktadı. Dahası bölge işsizlik oranı %23.6 

ile 26 bölge arasında 25. Sırada yer almaktadır. 

SEGE (2011) yayımlamış olduğu rapora göre sosyo-ekonomik 

gelişmişlik sıralaması bakımından Van 75. sırada, Bitlis 76. sırada, 

Hakkâri 80. sırada, Muş ise 81. sırada yer almaktadır. DAKA (2010) 

yayımladığı Ön Bölgesel Gelişme Planı raporuna göre 8 alt kategoriyi 

kapsayan sağlık, eğitim, istihdam, demografi, mali kapsite, rekabetçi-

yenilikçi kapasite, erişilebilirlik ve yaşam kalitesinden oluşan 61 

değişkenin kullanıldığı çalışmada TRB2 Bölgesinde bulunan illerin, 
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Türkiye’nin en geri kalmış illeri olduğunu bildirmiştir. DAKA’nın 

yayımladığı rapor ile SEGE’nin yayımladığı rapor TRB2 Bölgesinin 

ülke ortalamasının altında olduğunu kanıtlar niteliktedir. 

Bölge’de istihdamın tarımsal faaliyetler üzerinde toplanmasına rağmen 

tarımsal üretimin yetersizliği, ekonomik refahı sağlayacak tarım 

ürünlerinin üretiminin yapılmaması, ürünlerin pazara sunulmasında 

zoğuk zincirin sağlanamaması, üreticilerin pazarda rakabet edebilecek 

ürünler yetiştirmemesi, tarım alanlarının tam kapasite kullanılmaması 

gibi birçok sebep bölgenin temel sorunlarını oluşturmaktadır.  

Bu olumsuz etkenlerin ortadan kaldırılması için özellikle tarım 

ürünlerinin iyi analiz edilerek potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve 

geliştirilmesi amacı ile bu çalışma yürütülmüştür.  

MATERYAL VE METOD 

Çalışma Alanı 

Bu çalışma ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Muş, Bitlis, 

Van ve Hakkari illerinde yürütülmüştür. 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Çalışmada ilgili illerin bitkisel üretim potansiyelinin belirlenmesi için 

toplam tarım arazi varlığı, tarla bitkileri, sebze, meyve ve bağ alanlarına 

ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kayıtlarından yararlanılmıştır. 

Microsoft Excel programında hesaplanan değerler çizelgeler halinde 

yorumlanmıştır. 

 



ENTEGRE TARIM SİSTEMLERİ VE ÇİFTÇİLİĞİN GELECEĞİ | 229 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

TRB2 grubu illerinin başlıca gelir kaynağı tarım ve hayvancılık 

faaliyetleri sayılabilir. Bölgede, 2020 yılı TÜİK verilerine göre; 

7.064.304 dekarlık toplam alanda tarım yapılabilmektedir. Tarım 

arazisinde meyve, sebze tahıl ve diğer bitkisel üretim yapılmaktadır. 

Tarım alanı bakımında bölge illerinden ilk sırayı 2.892.281 da ile Van 

ili oluşturmaktadır. Bunu sırasıyla Muş, Bitlis ve Hakkari takip 

etmektedir. Bölgeye ait tarım arazilerinde yıllık yaklaşık 1.166.793 

dekarlık alan nadasa bırakılmaktadır. Alan bakımından bitkisel üretim 

yönünden ilk sırayı 5.443.471 da alan ile tahıllar ve diğer bitkisel 

ürünler üretim alanı almaktadır. İkinci sırayı 186.373 da alan ile 

meyveler, içecek ve baharat bitkileri alanı almaktadır. Bunu, 130.678 

da alan ile sebze alanı takip etmektedir (Tablo 1). 

Tablo 1. TRB2 grubu illerinin toplam tarım alanları (da) 

Meyveler, İçecek ve 

Baharat Bitkileri 

Alanı 

Yıllar Bitlis Hakkari Muş Van 

2016 54.948 31.797 9.870 54.288 

2017 56.861 26.433 10.983 56.687 

2018 62.971 44.521 12.287 57.485 

2019 70.200 53.637 13.329 58.384 

2020 71.977 41.833 13.433 59.130 

Nadas Alanı 

2016 146.465 20.388 428.150 977.526 

2017 114.000 12.000 256.154 852.710 

2018 166.450 8.750 214.211 1.018.025 

2019 58.700 6.600 261.392 1.011.139 

2020 24.175 38 281.530 861.050 

Sebze Alanı 

2016 30.105 14.209 36.796 17.801 

2017 31.040 17.686 37.745 22.586 

2018 31.770 17.718 38.557 22.614 

2019 34.858 22.630 41.312 23.563 

2020 34.237 16.099 54.458 25.884 

2016 1.099.038 283.617 2.126.052 2.131.162 
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Tahıllar ve Diğer 

Bitkisel Ürünler 

Alanı 

2017 1.012.985 350.067 2.169.394 2.219.250 

2018 1.028.814 337.035 2.155.891 1.801.427 

2019 1.137.728 348.614 2.067.776 1.832.747 

2020 1.103.468 296.576 2.095.635 1.947.792 

 

Üretimi yapılan ürünler arasında 2020 yılı itibariyle en fazla üretim 

5.381.279 ton ile tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yapılmaktadır. 

Bölgede meyveler, içecek ve baharat bitkileri alanı sebze üretimi 

alanından fazla olmasına rağmen sebze üretimi miktarı 510.901 ton 

olup ikinci sırada yer almaktadır. Meyveler, içecek ve baharat bitkileri 

üretimi 96.069 ton olup 3. Sırada yer almaktadır (Tablo 2). 

Tablo 2. TRB2 grubu illerinin toplam üretim miktarı (ton) 

Meyveler, İçecek ve 

Baharat Bitkileri 

Üretimi 

Yıllar Bitlis Hakkari Muş Van 

2016 20.605 24.075 6.742 26.170 

2017 20.342 19.586 6.936 29.116 

2018 20.428 18.439 7.171 28.850 

2019 20.941 34.879 7.295 26.918 

2020 26.828 28.839 7.644 32.758 

Sebze Üretimi 

2016 97.465 33.703 110.361 38.891 

2017 111.278 52.087 113.071 66.768 

2018 112.684 39.455 129.714 66.269 

2019 164.438 48.809 138.157 71.574 

2020 185.707 38.519 194.588 92.087 

Tahıllar ve Diğer 

Bitkisel Ürünleri 

Üretimi 

2016 725.337 164.549 2.215.302 2.840.065 

2017 673.254 176.298 2.316.503 2.676.778 

2018 641.114 179.174 2415.028 2.077.127 

2019 697.655 188.311 1.988.787 1.707.758 

2020 1.055.584 214.975 2.181.081 1.929.639 

TRB2 grubu illerinin 2020 yılına ait bitkisel üretim değerleri içerisinde 

tarla bitkileri ürünlerinden özellikle yonca üretimi her 4 ilde de ilk 

sırada yer almaktadır. Yoncadan sonra en çok üretimi yapılan ürünler 

sırasıyla korunga, şeker pancarı ve buğday olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Tablo 3). 
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Tablo 3. TRB2 grubu illerinin tarla bitkileri üretim miktarı (ton) 

Ürün Adı Bitlis Hakkari Muş Van Toplam  

Buğday 54.897 12.833 222.970 84.144 374.844 

Mısır 2.014 10 308 188 2.520 

Arpa 32.786 407 56.107 64.073 153.373 

Çavdar 1.560 
   

1.560 

Fasulye 32.143 37 2.087 1.239 35.506 

Nohut 285 82 2.630 205 3.202 

Mercimek 

kırmızı 

  
10 

 
10 

Susam 
 

48 
  

48 

Ayçiçeği 86  1.712  1.798 

Aspir 83 341 3.270  3.694 

Çeltik  
 

75   75 

Patates 194.353 47 3.904 8.609 206.913 

Şeker Pancarı 127.259  372.670 81.342 581.271 

Tütün 47 8 165  220 

Fiğ 180 4184 60.634  64.998 

Yonca 500.550 191.930 1.234.224 1.286.681 3.213.385 

Korunga 102.630 7.543 106.200 375.878 592.251 

Triticale 
   

6 6 

Mısır (Slaj)  6.891 1.614 114.190 27.280 149.975 

TRB2 illerinde meyve üretimi incelendiğinde, elma üretimi Bitlis, Muş 

ve Van illerinde en fazla üretimi yapılan ürün olmasına rağmen Hakkari 

ilinde en fazla üretimi yapılan meyve cevizdir. Bölgede en fazla üretimi 

yapılan meyveler sırasıyla elma, ceviz, üzüm ve armuttur (Çizelge 4). 

Tablo 4. TRB2 grubu illerinin meyve üretim miktarı (ton)  

Ürün Adı Bitlis-13 
Hakkari-

30 
Muş-49 Van-65 Toplam 

Üzüm 3.139 5.129 2.174 232 10.674 

İncir  390   390 

Elma 9.900 7.634 1.462 13.152 32.148 

Armut 2.620 473 548 2.505 6.146 

Ayva 36 369  103 508 

Kayısı 413 349 29 2.338 3.129 

Zerdali 413 190  38 641 

Kiraz) 1.073 355 101 1.054 2.583 

Vişne 185 243 45 1.259 1.732 
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Şeftali 95 387 19 21 522 

Nektarin 53 210   263 

Erik 266 891 133 1.328 2.618 

Çilek 22  729 3 754 

Dut 45 552 11  608 

Badem 36 168  2 206 

Kestane 9    9 

Fındık 652    652 

Antep 

Fıstığı 
42 7   49 

Ceviz 4.919 9.096 635 5.857 20.507 

Nar 112 387   499 

Sebze üretiminde ilk sırada domates gelmektedir. Bunu sırasıyla karpuz 

ve hıyar takip etmektedir (Tablo 4). 

Tablo 4. TRB2 grubu illerinin sebze üretim miktarı (ton) 

Ürün Adı Bitlis-13 
Hakkari-

30 
Muş-49 Van-65 Toplam 

Fasulye (Taze) 3134 1590 1871 8842 3.134 

Lahana 

(Beyaz) 
729 87 10877 7072 18.765 

Marul 24   238 262 

Maydanoz 7 17 10 95 129 

Roka    15 15 

Nane    5 5 

Karpuz 2918 856 59585 5823 69.182 

Kavun 2406 123 17569 6636 26.734 

Biber 

(Salçalık) 
  1716  1.716 

Biber 

(Dolmalık) 
1370 1804 1376 1570 6.120 

Biber (Sivri) 972 269 1030 2412 4.683 

Hıyar 

(Sofralık) 
4034 8702 9773 7555 30.064 

Hıyar 

(Turşuluk) 
640    640 

Acur  45  10 55 

Patlıcan 105 360 545 890 1.900 

Domates 

(Sofralık) 
160371 20855 32660 45973 259.859 

Kabak (Sakız) 166 82 196 159 603 

Bal Kabağı  367 34 141 542 
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Soğan (Taze) 515 38 313 565 1.431 

Soğan (Kuru) 1173 199 200  1.572 

Turp 

(Kırmızı) 
   160 160 

 

SONUÇ 

TRB2 grubu illerinin tarım arazilerinin büyük bir bölümü tarla tarımına 

ayrılmış durumdadır.  Tahıllar içerisinde de en yüksek paya buğdayın 

sahip olduğu görülmektedir.  Yem bitkilerinden yonca ve korunga, 

endüstri bitkilerinden ise şekere pancarı üretimi belirgin bir şekilde ön 

plana çıkmaktadır. Söz konusu tarla bitkileri ürünlerinin ortalama verim 

değerleri Türkiye ortalamasının altındadır. Bunun nedeni tarım 

alanların az olmasından ziyade özellikle iklim, toprak yapısı ve arazi 

kullanım kabiliyet sınıflarına dikkat edilememesi, uygun toprak işleme 

tekniklerinin kullanılamaması, traktör dışında yetersiz alet-ekipman 

kullanımı, arazilerin küçük parçalı olası ve uygun sertifikalı tohumluk 

kullanılmaması şeklinde sıralanabilir. 

Sebze ve meyve üretimi bakımında TRB2 illerinin ortalama verimi 

Türkiye ortalamasının çok altındadır.  Bunun nedenleri yukarıda 

sayılmış olan sebeplere ilave olarak, meyve ve sebze üretiminde 

kullanılan bitkiler daha özel bakıma ihtiyaç duymaktadırlar. 

Tarımı yapılan bitki ne olursa olsun, eğer yetiştirme tekniklerini doğru 

ve zamanında uygulanmaması durumunda yüksek ürün elde edilme 

mümkün olmamaktadır. Bununla bağlantılı olarak sertifikalı 

tohum/fidan kullanımı, arazi büyüklüğü ve zirai mücadelede uygun 

yöntemlerin kullanılması da verimi etkileyen diğer unsurlardır. 
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