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ve diğer sektörlerde olduğu gibi tarım sektörü de gelenekselden 
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1. GİRİŞ 

 

Buğday (Triticum spp.), buğdaygiller familyasından bütün dünyada 

ıslahı yapılan tek yıllık bir bitkidir. Önceki yapılan çalışmalarda 

buğdayın gen merkezi olarak Anadolu, Batı İran ve Kafkasya kabul 

edilmektedir. Triticum spp.’ler gelişmiş adaptasyon yeteneği sayesinde 

yüksek yağışlı alanlar, kuru alanlar, sıcak ve soğuk, nemli ya da kuru 

bölgelerde yetişebilen ve yüksek adaptasyon yeteneğine sahip bir 

bitkidir (Acevedo et al., 2002; Shewry et al., 2015). Buğday türleri 

arasında farklı koşullara uyum sağlamış ve en geniş kültürü yapılan alt 

türler; Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.), Makarnalık Buğday 

(Triticum durum)’dır (Morgounov et al., 2019). 

Buğday, dünyada ve Türkiye’de insan beslenmesindeki en temel 

besinlerin (unlu mamuller, makarna, irmik, bisküvi, bulgur) 

hammaddesi olması itibariyle diğer tarımsal ürünlere göre daha fazla 

önem arz etmektedir. Türkiye’de kendi kendine yeterlilik derecesi 

%100’ün üzerinde olan buğday, bazı yıllarda ekim alanlarında azalma 

ya da verim kayıpları nedeniyle %89 seviyelerine kadar 

gerileyebilmektedir. Toplam yurt içi buğday kullanımı 18-20 milyon 

ton arasında değişmekte olup buğday ithalatı, buğdaya dayalı mamul 

madde ihracatını karşılamak için yapılmaktadır. 

TÜİK verilerine göre Türkiye buğday ekim alanı 2020/21 üretim 

sezonu itibariyle dünya buğday ekim alanının %3,2’sini 

oluşturmaktadır. Bu alan aynı zamanda Türkiye’de toplam ekilen tahıl 

alanın %44’ünü oluşturmaktadır. 2020/21 üretim sezonu itibariyle 
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Türkiye buğday ekim alanı 69,2 milyon da olup bu alanın %42’sini 

oluşturan ilk 10 il sırasıyla; Konya, Şanlıurfa, Ankara, Diyarbakır, 

Yozgat, Sivas, Tekirdağ, Çorum, Kayseri ve Mardin’dir. 

2020/21 üretim sezonunda bir önceki sezona göre buğday ekim 

alanında %1,0 artış verimde ise %6,6’lık artış yaşanmıştır. Ekim alanı 

ve verimdeki artışa bağlı olarak buğday üretimi 2020/21 üretim 

sezonunda %7,9 artarak 20,5 milyon ton olmuştur (TUİK, 2021). İklim 

koşullarının 2020/21 üretim sezonuna göre daha elverişsiz geçmesi ve 

verimde yaşan azalış ile 2021/22 üretim sezonunda buğday üretimi 19 

milyon ton olarak tahmin edilmektedir (TEPGE, 2021). 

Türkiye’de buğday kullanımı ve dış ticareti değerlendirmesinde, 

Türkiye’de buğday yurt içi kullanımı 2019/20 dönemi itibariyle 20 

milyon ton olup bunun %80’i gıda sektöründe, %11’i yem sanayisinde, 

%6’sı ise tohumluk olarak tüketilmektedir. TÜİK verilerine göre 

yeterlilik derecesi yıllara göre değişmekle birlikte 2019/20 üretim 

sezonunda %89 seviyesindedir. Türkiye’nin buğday ve buğday 

ürünlerinde ihracat yaptığı ülkelerin başında Irak, Venezuela, Yemen 

ve Somali gelirken en fazla buğday ithalatı yaptığı ülke ithalatın 

%64,6’sını oluşturan Rusya’dır. Türkiye’de 2019/20 üretim sezonu 

itibariyle toplam buğday arzı içerisinde ithalatın payı %37’dir. 2021 yılı 

ilk dört ayında buğday ihracatı bir önceki yılın aynı aylarına göre %9 

azalarak 1,35 milyon tona, aynı dönemlerde ithalat %24 azalarak 3,01 

milyon tona gerilemiştir. 
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Buğday dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekiliş ve üretim bakımından 

ilk sırada yer alan önemli bir kültür bitkisidir (Aydoğan et al., 2020). 

Dünyadaki önemli bitkisel protein kaynağı olması yanında ihtiyaç 

duyulan kalorinin %20’sini de buğday ve buğday ürünleri 

karşılamaktadır (Olgun et al., 2018; Maryami et al., 2020). Buğday ve 

ürünlerini kullanan unlu mamuller sektörünün en önemli hammaddesi 

olan unun, istenilen standart ve miktarda temin edilebilmesi için 

teknolojik kalitesi hedef ürün gruplarına uygun kaliteli buğday 

çeşitlerin geliştirilmesi ve üretiminin yaygınlaşması gerekmektedir 

(Karaduman et al., 2020; Gül et al., 2020). Bu nedenle günümüzde 

değişen tüketici tercihleri ile gelişmiş buğday ürünleri sanayimizin 

kaliteli hammadde ihtiyacının sürdürülebilir şekilde karşılayabilmek 

ıslah programlarının en temel amaçlarından birisi olmuştur 

(Karaduman et al., 2019).  

2. Türkiye’de Buğday Islahının Amaçları 

Ekmeklik buğdayda son ürün kalitesine uygunluk, başta pas hastalıkları 

olmak üzere kök, yaprak ve kökboğazı hastalıkları ve nematodlara karşı 
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tolerans, sıcak, soğuk ve kurak iklim şartlarına ve yatmaya dayanıklı 

ayrıca yüksek verim ve verimde istikrar kriterleri aranmaktadır. 

Makarnalık buğdayda ise; yüksek verim, sarı irmik rengi, glüten 

kalitesi, sıcak, soğuk ve kurak koşullara tolerans ve hastalıklara karşı 

dayanıklılık kriterleri başlıca ıslah amaçları arasında yer almaktadır 

(Özberk et al., 2010). 

3. Buğday genetik kaynaklarının ıslahta kullanımı 

Yabani diploid (2n=14) buğdaylardan evrim sürecinde doğal 

melezlemelerde önce tetraploid (2n=28) AABB genomuna sahip 

makarnalık buğdaylar daha sonra da hekzaploid (2n=42) AABBDD 

genomuna sahip buğdaylar oluşmuştur. 

Modern buğdayın evriminde rol oynayan 3 genomdan A genomunun 

donörü T. urartu Thumanjan ex Gandilyan’dır. B genomunun donörü 

Ae. speltoides Tausch kabul edilmektedir. D genomunun donörü ise Ae. 

tauschii Coss.’den geldiği belirtilmiştir. Modern çağın tüm tetraploid 

(2n=4x=28) ve hexaploid (2n=4x=42) buğdaylarının Ae. speltoides ve 

T. urartu’nun kendiliğinden gelişmiş melezinden oluşan yabani gernik 

(T. dicoccoides Körn. Ex Asch. & Graebn. Schweinf) türünden geldiği 

belirtilmiştir.  

Yabani gernik evrim sürecinde önce gerniğe (T. dicoccon (Schrank) 

Schübl.) ve daha sonra tetraploid buğdaylara (T. turgidum L., T. 

polonicum L., T. carthlicum Nevski, T. durum Desf.) dönüşmüştür. Bu 

şekilde oluşan tetraploid T. cartlicum Nevski ve T. polonicum buğday 
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türlerinin 1970’li yıllarda yaygın olarak tarımı yapılmıştır. Ekmeklik 

buğday (T. aestivum L.) ise T. dicoccoides ile Ae.tauschii’nin türlerinin 

melezinden ortaya çıkmıştır (Cabi, 2010). 

4. Klasik ve Yeni Nesil Bitki Islah Yöntemleri 

4.1.  Klasik Islah Yöntemleri 

4.1.1. Seleksiyon (teksel ve toplu) ıslahı  

 

Üniform olmayan materyal içerisinden uygun olan bitkilerin seçilmesi 

yöntemidir. Genellikle gen kaynağı olan türlerde uygulanan bir yöntem 

olup karışık populasyon, yerel çeşitler, doğal mutasyona uğramış farklı 

materyalden amaca uygun bitki ya da bitki gruplarının seçimine 

dayanan bir ıslah yöntemidir. Teksel (saf hat) seleksiyon, toptan (mass) 

seleksiyon ve değiştirilmiş toptan seleksiyon şeklinde uygulanabilir 

(Pehlivan, et al., 2017). 

 

4.1.2. Melezleme (kombinasyon ve geri melezleme) ıslahı  

 

Melezleme iki ya da fazla sayıdaki çeşit, hat ya da türde bulunan ve 

istenen özellikleri tek bir çeşitte toplamak amacıyla yapılır. Melezleme 

ile genetik faktörlerin oluşturduğu yeni kombinasyon, anaçlarda 

bulunmayan yeni ve istenen karakterleri ortaya çıkarabilmektedir 

(Salantur, et al., 2011) 

 

4.1.3. Mutasyon (DNA, gen, poliploidy ve aneuploidy) ıslahı 

 

Mevcut çeşit veya hattın bir ya da iki özelliği iyileştirilmek istendiğinde 

mutasyonlar bitki ıslahında kullanılmaktadır. Mutagenler ile genetik 

materyal üzerinde ne gibi bir değişiklik olacağı kesin olarak önceden 
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bilinememektedir. Elde edilen bu mutantlarda amaca uygun olarak 

yeniden seleksiyonların uygulanması gerekmektedir. Ayrıca mutant 

bitkilerde morfolojik ve fizyolojik birçok aksaklıklar da ortaya 

çıkabilmekte ve böylece bitkinin gelişmesi yavaşlamaktadır (Şehirali 

ve Özgen 1988). 

 

4.2.  Yeni Nesil Bitki Islah Yöntemleri 

4.2.1. Çinko Parmak Nükleaz Teknolojisi (ZFN Teknolojisi)  

 

ZFN teknolojisinde üç farklı yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar çinko 

parmak nükleaz 1 (ZFN I), çinko parmak nükleaz 2 (ZFN II) ve çinko 

parmak nükleaz 3 (ZFN III) olarak adlandırılmıştır.  ZFN I ve ZFN II 

teknolojilerinde tek nükleotit mutasyonları veya az sayıda nükleotit 

çıkarması (delesyon) veya eklemesi (insersiyon) gerçekleştirilmektedir. 

Diğer taraftan ZFN III’de ise yeni bir genin eklenmesi ve entegrasyonu 

söz konusu olup bu yaklaşım klasik transgenez yöntemine çok 

benzerlik göstermektedir. Bu nedenle de ZFN III teknolojisinin yeni 

nesil çeşit geliştirme yöntemi olarak adlandırılması güçtür. Ancak ZFN 

I ve ZFN II teknolojileri yeni nesil çeşit geliştirme yöntemleridir 

(Petolino, 2015; Mani, et al., 2005; Weeks, et al., 2016) 

 

4.2.2. Oligonükleotit Destekli Mutagenez (ODM) 

 

ODM yöntemi kullanılarak istenilen genlerde ve DNA dizilerinde özel 

mutasyonlar oluşturularak proteinlerin amino asit dizileri 

değiştirilebilmekte ve amaca yönelik protein üretilebilmektedir, ikinci 

olarak hedef DNA dizisinde durdurma kodonu (TAA, TGA ve TAG) 

oluşturulabilmekte veya belirli DNA dizilerinin ekleme/çıkarmaları 
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yapılarak gen susturması, çerçeve kayması mutasyonlar ortaya 

çıkartılabilmektedir. Ayrıca gen ekspresyon seviyesi ilgili genin 

regülatör dizilerinde örneğin promotör, enhenser, susturucu veya 

izolatör elementleri değiştirilerek ifade düzeyleri kontrol 

edilebilmektedir. RNA oligonükleotit kullanımı ile RNA destekli 

hedeflendirilmiş DNA’da nokta mutasyonlarının oluşumu RNA 

destekli DNA tamiri mekanizmasıyla ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla 

bu yöntemle oluşturulmuş mutasyonlar doğal mutasyonlardan ayırt 

edilememektedir (Breyer, et al., 2009; Sauer, et al., 2016) 

 

4.2.3. Cisgenez ve Intragenez 

 

Cisgenez yönteminde transfer edilen gen kendi intronu, promotörü ve 

diğer regülatör dizileri ile transfer edilmektedir. Bu durum cisgenez ile 

elde edilen sonucun klasik ıslah yöntemleri ile de elde edilebildiğini 

göstermektedir (Rousseliere, et al., 2017; Savadi, et al., 2018; Holme, 

et al., 2013). Ancak cisgenez yönteminde klasik ıslah yönteminden 

daha kısa sürede cevap alınabilmektedir. 

 

İntragenez yönteminde transfer edilen gen veya genler hedef organizma 

ile tozlanabildiği diğer bitkinin yeni gen kombinasyonlarını 

içermektedir. Bu yöntemde ilgili genin promotörü ve diğer regülatör 

dizilerinin değiştirilebilmesi nedeni ile oluşturulan çeşitlilik ve yeni 

kombinasyon bakımından cisgenez yöntemine göre daha fazla opsiyona 

sahip olmaktadır. Bu yöntemde P-DNA gen transferi, RNA interferans 

(RNAi) teknolojisi ve diğer yeni generasyon ıslah yöntemlerinden de 

yararlanılabilmektedir (Rommens, et al., 2007; Schouten, et al., 2008). 
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Cisgenez ve intragenez yöntemlerinde birden fazla gen hedef 

organizmaya transfer edilebilmektedir. Bu durum aralarında verimin de 

yer aldığı çok genle kontrol edilen özelliklerde kullanılabilecek 

yöntemler olduğunu göstermektedir (Akhond, et al., 2009; Schouten, et 

al., 2006) 

 

4.2.4. RNA Bağımlı DNA Metilasyonu (RDM) 

 

Bu yöntemde bitki genomik DNA dizilerine homolog olan ve RNA 

kodlayan genler bitki hücrelerine transfer edilmektedir. Bu genler 

transkripsiyon işlemine alındığında çift sarmallı RNA moleküllerine 

dönüşürler. Bu çift sarmallı RNA’lar homolog bölgelerinde bitkiye ait 

DNA dizilerini metilasyona tabi tutarlar böylece onların 

transkripsiyonları engellenir.  Yöntem bitki DNA’sı üzerinde mutasyon 

oluşturmaz. Ancak transfer edilmiş genler spesifik bitki genlerinin 

susturulmasına neden olur. Bu yöntemle elde edilen hat veya çeşitler 

yabancı gen (transgen) içermemektedirler. Bu yöntemle aynı zamanda 

hedef organizmanın DNA dizisi değiştirilmediği için gen dizileri 

mutasyon ile de değiştirilmez. Hedef organizmanın gen ifadesi 

epigenetiksel olarak değiştirilir ve istenilen özellikler kazandırılmış 

olur (Jong, 2013; Niaz, 2018). Bu yöntemle genomda spesifik bir gen 

veya bir grup genin ifadesi susturulabilmektedir. Ancak metilleştirilmiş 

hedef bölgedeki metilasyon ilerleyen generasyonlarda etkisini 

kaybetmektedir. Hedef organizmada yapılan değişikliğin kaç 

generasyon ileriye taşınabileceği tür veya genotiplere bağlı olduğu 

belirtilmiştir. Yapılan çalışmalarda bu teknoloji ile susturulmuş 
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genlerin F3 kademesine kadar devam ettiği belirlenmiştir (Matzke, et 

al., 2015) 

 

4.2.5. Agro-Infiltrasyon Yöntemi 

 

Yöntemin kullandığı gen kaseti ve doku tipine göre 3 tipi 

bulunmaktadır (Lusser, et al., 2012). Bunlar Agro-İnfiltrasyon, Agro-

inokulasyon (Agro-Enfeksiyon) ve Floral Dip yöntemleridir. Bu 

yöntemde genellikle bitki yaprakları uygun gen kaseti içeren 

Agrobacterium sıvı süspansiyonu ile ıslatılır. Genellikle vejetatif 

bitkilerin genç yaprakları kullanılmaktadır. Gen kasetinde yer alan 

genler ilk birkaç gün en yüksek düzeyde genoma entegre olmadan ifade 

edilir. Bu yöntemlerden sadece floral dip tipinde genoma entegrasyon 

sağlanmaktadır (Akhond, et al., 2009; Ryu, et al., 2004; Yasmin, et al., 

2013). 

 

Bu yeni nesil yöntemler özellikle bitki-patojen ilişkilerini ortaya 

koymada etkin bir yöntemdir. Özel bir gen kasetinin ekspresyon 

seviyesi bu yöntemle ortaya konabilmektedir. Bu yöntemle transit 

olarak bazı biyomoleküller üretilebilmektedir. Bitki ıslahında 

kullanılacak ebeveyn hatlarının tarımsal özelliklerinin ortaya 

konulabilmesinde etkin olarak kullanılabilmektedir. Bu yöntem yeni 

generasyon bitki ıslah yöntemleri içerisinde en ekonomik yöntemlerden 

biridir. Ancak transit ekspresyon durumu nedeni ile yavru döllere gen 

akışı bulunmamaktadır. Bu nedenle sadece in vitro seleksiyon ön 

denemelerine uygundur (Zottini, et al., 2008). 
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4.2.6. TALEN 

 

Doğada ilk olarak Xanthomonas cinsine ait bakterilerde görülmüştür.  

Bakteriyel bir patojen olan Xanthomonas, genellikle bitki hücrelerine 

bakteriyel Tip III salgılama sistemi ile salınan transkripsiyon aktivatör 

benzeri etkileyiciler (TALE) olarak bilinen bir dizi salgılanmış protein 

içermektedir. Çalışmalar, TALE’lerin spesifik konak bitki DNA 

dizilerine bağlanma özelliği sonucu bir patojenin istilasını önlemeye 

yardımcı olabilecek konakçı bitkinin spesifik gen ekspresyonunu teşvik 

etme yeteneğine sahip olduklarını göstermektedir.  Bakteri tarafından 

bitki sitoplazmasına salınan bu proteinler DNA’ya bağlanma özelliğine 

sahip olup adeta transkripsiyon faktörleri (TF) gibi davranarak hedef 

genlerin ekspresyonunu tetiklemektedir. TALE proteinleri farklı 

domeinler içermektedir. Bunlar; merkezde bir DNA bağlanma domeini, 

bir nüklear lokalizasyon sinyal domeini ve hedef gen transkripsiyon 

aktivasyon domeinidir (Gaj, et al., 2013; Leitao, 2017). 

 

4.2.7. CRISPR/Cas 

 

Düzenli aralıklı kümelenmiş kısa palindromik tekrarlar CRISPR ile 

birleşmiş proteinler Cas9 [clustered regularly interspaced short 

palindromic repeats (CRISPR)/Cas9 associated, CRISPR/Cas9] 

sistemi, yaygın olarak kullanılan FokI tabanlı ZFN ve TALEN 

yöntemlerine bir alternatif olamaktadır.  CRISPR-Cas9, bakterileri ve 

arkeaları virüs veya plazmit etmenlerinden koruyan, RNA aracılı bir 

adaptif bağışıklık sistemi olarak tanımlanmıştır (Gaj, et al., 2013; 

Singh, et al., 2017; Mei, et al., 2016; Aman, et al., 2018). 
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CRISPR/Cas sisteminin Cas nükleaz komponenti ve birbirinden ayrı iki 

RNA komponenti bulunmaktadır.  Bu RNA komponentinden biri 

değiştirilebilir crRNA diğeri ise sabit tracrRNA komponentidir (Mei, et 

al., 2016). Bakteriye alınmış faj DNA molekülü Cas nükleaz tarafından 

küçük kısımlara bölünür ve konukçuda bulunan CRISPR lokusuna aracı 

olarak entegre edilir. CRISPR kasetinin transkripsiyonu sonucu crRNA 

ve buna tamamlayıcı diziye sahip tracrRNA sentezlenir ve 

olgunlaştırılır. Bu iki RNA komponentinin eşleşmesi Cas proteinlerinin 

kesme kabiliyeti kazanmasına neden olur. DNA’nın üzerinde crRNA 

hedef dizisinin bitişiğinde bulunan proto-aracı motif (PAM) 

CRISPR/Cas sisteminin hedefe bağlanmasında önemli bir işleve sahip 

olduğu belirtilmiştir (Mei, et al., 2016). 

 

CRISPR/Cas9 sistemi ile genom düzenlenmesinde nükleazlar 

tarafından kesilen hedef lokuslarda rekombinasyon veya mutasyonlarda 

iki ana mekanizma kullanılır. Bu mekanizmalar homolog olan (HR) ve 

homolog olmayan (NHR) rekombinasyonlardır. Homolog olmayan 

uçların birleştirilmesi veya eklenmesi hedef lokus ile kalıp arasındaki 

farklılıklar ekleme ve çıkarma mutasyonlarına neden olmaktadır. 

Homolog rekombinasyonlarda kalıp olarak hedef dizilere homolog bir 

dizi kullanılır. Örneğin homoloji destekli onarım (HDR) temelli 

yaklaşımda ikili vektör sistemi kullanılabilmektedir. İlk vektör üzerinde 

donör DNA ve homolog dizileri, ikinci vektör üzerine ise Cas9 ve 

rehber RNA dizileri yerleştirilir. Donör vektörde bulunan homolog 

dizilerden dolayı ilgili hedef bölgeler arasında DNA dizisi alışverişi 

hedeflenir. Bu amaçla ikili vektörler Agrobacterium tumefaciens 
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strainine ısı şoku (heat shock) yöntemi ile aktarılır. Hedef bitkilere A. 

tumefaciens aracılığıyla transformasyon gerçekleştirilmektedir (Aman, 

et al., 2018). 
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1. Giriş 

Kiraz (Prunus avium L.) Rosaceae familyasından bir meyve olup, 

ülkemiz kirazın orijin merkezlerinden biridir. Türkiye’nin Dünya 

üzerinde ki konumu ve ekolojik koşullarının uygun olması, birçok ürün 

grubunun yetiştirilmesine olanak sağlamakta, dolayısı ile diğer birçok 

ülkeye göre avantajlı duruma getirmektedir (Aydın, 2012). Bu sebeple 

ülkemiz kiraz üretiminde, Dünyada da ilk sıradaki ülkeler arasında 

bulunmaktadır (Sağlam, 2007). 

Meyve ve sebzeler beslenme açısından vitamin, mineral, diyet lif ve 

antioksidan kaynağıdır. Sert çekirdekli meyveler grubunda yer alan 

kiraz dünyada gen kaynağı çeşitliliği, üretim miktarları ve tüketim 

şekilleri açısından önemli meyve türlerinin başında gelmektedir. Kiraz, 

pazarda oldukça fazla alıcı bulan, tüketici tarafından tercih edilen ve 

albenisi yüksek bir meyve olsa da doğru muhafaza yöntemleri 

kullanılmadığından piyasada taze olarak bulunması zor olan 

meyvelerden birisidir. Hassas bir meyve yapısına sahip olan kiraz 

meyveleri derimden kısa bir süre sonra tüketilmemesi durumunda besin 

değeri azalmakta ve ticari değeri düşmektedir (Gökkaya, 2009). 

Ülkemizde meyve veren ağaç sayısının ve üretimin yıllara göre artığı 

görülmektedir. Bu durumun nedeni son yıllarda geliştirilen çeşitler ve 

uygulanan tarım politikaları ile Türkiye’nin sahip olduğu zengin 

ekolojik koşulların etkisidir. Ayrıca ekolojik koşulların uygunluğu 

kirazın erken, orta ve geç mevsim olmak üzere 3 dönemde 

yetiştirilmektedir. Bu durum ülkemizi iyi bir üretim potansiyeli 

konumuna getirmektedir Türkiye’de kiraz yetiştiriciliğinde önemli 
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ilerlemeler kaydettirmiştir. Ekim alanlarının artması ile yıllara göre 

alınan tonajlarda beraberinde artmaktadır. Bu durum ülke ekonomisine 

olumlu yansımaktadır (Anonim, 2021). Kiraz dünyada geniş bir yayılım 

göstermektedir. Ticari düzeyde üretim Türkiye, Amerika, Fransa ve 

İtalya gibi ülkelerde yapılmaktadır. Fakat Türkiye’de üretim potansiyeli 

çok fazla olmasına rağmen ürün kalitesi ve ihraç edilebilir miktarı 

beklenen düzeyin altında gerçekleşmektedir. Pazarda sürekliliği 

sağlama ve ihraç miktarını artırma hasat sonrası konusunda çalışmalara 

öncelik verilmesi gerekmektedir.  

Meyve ve sebzelerin hasat sorası solunumlarının devam ederek 

fizyolojik aktivitelerini sürdürmeleri raf ömürlerinin düşmesine neden 

olmaktadır. Modifiye atmosfer paketleme taze meyve ve sebzelerin raf 

ömrünü uzatmak ve ekonomik açıdan yararlı bir teknolojidir. Modifiye 

atmosfer teknolojisi basitçe bir meyve ya da sebzenin modifiye edilmiş 

atmosferde (hava ile kıyaslandığında O2 oranı düşürülmüş ve CO2 oranı 

artırılmış) saklanmasıdır. Modifiye atmosfer genellikle solunum ve 

etilen üretimi oranını düşürerek üründeki fizyolojik ve fiziksel bozulma 

sürecinin yavaşlatmaktadır (Anonim, 2009). 

Yaş meyve ve sebzelerin raf ömürlerini uzatmak ve çürümelerini 

önlemek amacı ile çeşitli nitelikte kimyasallar ve bunların 

kombinasyonları kullanılmaktadır. Fakat kullanılan kimyasalların 

çevreyi kirletmesinin yanı sıra meyve ve sebzeler üzerinde kalıntı 

bırakması gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu durumların 

yaşanmaması için araştırıcılar çevre dostu uygulamalar kullanarak 

sorunları minimum seviyeye indirmeye çalışmışlardır. Bahçe 
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ürünlerinde UV-C uygulamalarının hasat sonrası hastalıkları kontrol 

altında tutmak için fungusitlere alternatif olarak düşünülmektedir 

(Rodov ve ark., 1992). Dahası birçok araştırıcı UV-C uygulamalarının 

hasat sonrasında bozulmalara karşı bahçe ürünlerini koruduğunu 

bildirmişlerdir (Allende ve Artes, 2003; Allende ve ark., 2006). 

Bununla birlikte meyve ve sebzelerin raf ömrünü uzatarak 

olgunlaşmalarını ertelemek için de kullanılmıştır (Lu ve ark., 1991; 

Darvishi ve ark., 2012). Uygun dozda ve sürede uygulanan UV-C 

bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı dayanım mekanizması üzerinde 

etkin olan fitoaleksinlerin birikimini artırmaktadır (Ben-Yehoshua ve 

ark.,1992; Mercier ve ark., 1993). Ancak UV-C uygulamalarından daha 

iyi sonuç almak için hala birçok çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Meyve sebzelerde hasat sonrasında sıcak buhar, sıcak su ve sıcak hava 

olmak üzere üç farklı şekilde uygulanabilmektedir. Bahçe ürünlerinin 

raf ömrünü artırmak, enfeksiyon ve böceklerle kimyasal mücadeleyi en 

aza indirmek amacıyla sıcak su uygulaması yapılmaktadır (Lurie, 

1998). Sıcak su uygulamaları, daldırma (Barkai-Golan ve Phillips, 

1991) veya özel sıcak su pülverizatörü ile (Fallik ve ark., 1996) 

yapılmaktadır. 

Sevilerek tüketilen meyveler arasında yer almakla beraber piyasaya arz 

süreci kısa olan kiraz meyvelerinde bu dönemin uzatılabilmesi için 

hasat sonrası depolama süreci önem arz etmektedir. Hasat sonrası 

ürünlerin muhafazası bakımından, kiraz ömrü oldukça kısa bir meyve 

olması sebebiyle, bu meyve türünün Starks Gold çeşidine 

uygulayacağımız başta kontrol olmak üzere (uygulama yapılmayan) 
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ışınlama, sıcak su ve her iki uygulamanın kombinasyonu ile toplam 

fenolik içeriği ve toplan antioksidan aktivitesini depolama süresine 

etkilerinin belirlenmesi, depolama sıcaklığı ve uygulamalarının 

meyvelerde meydana gelen kayıplar üzerine etkilerinin belirlenmesi, 

son zamanlarda ambalajlamanın hasat sonrası açısından önemli konular 

arasında yer alması sebebiyle söz edilen meyve kalitesinin 

korunmasında modifiye atmosferin etkinliği ortaya konulması da 

amaçlanmıştır. 

3. Materyal ve Yöntem 

3.1. Materyal 

Bu çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe 

Bitkileri Bölümüne ait Soğuk Hava Depolarında yürütülmüştür. 

Araştırmada bitkisel materyal olarak Starks Gold kiraz çeşidi 

kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan kiraz çeşidi Mersin ili, Toroslar 

ilçesi, Atlılar köyünde bulunan kiraz bahçesinde yetiştirilmiş ve aynı 

olgunlukta hasat edilmiştir. Meyveler soğuk zincir içerisinde Hasat 

Sonu Fizyolojisi Laboratuvarına ulaştırılması sağlanmıştır. Sonrasında 

aynı olgunluğa sahip meyveler 4 ayrı gruba ayrılmıştır. Birinci grup 

kontrol olarak ayrılmıştır. İkinci grup meyveler 60°C’ye ayarlanmış 

sıcak su banyosunda 1 dakika süre ile tutulmuştur. Üçüncü grup 

meyvelere 20 cm mesafede her iki yüzeye 5 dakika olacak şekilde 254 

nm dalga boyu UV-C (0.25 kJ/m2) uygulaması yapılmıştır. Dördüncü 

grup olarak ayrılan meyvelere ise hem UV-C hem de sıcak su 

uygulamaları yapılmıştır. Meyveler 250 gram alan plastik kaplara 

konulmuştur. 



SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM SİSTEMLERİNİN ETKİNLİĞİ | 29 

 

 
 

Kiraz meyveleri 0°C’de ve %90-95 oransal nemde 20 gün 4 gün 

aralıklarla örnekler alınarak aşağıda belirtilen analizler yapılmıştır. 

Deneme, 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 250 g (3 paket) meyve olacak 

şekilde kurulmuştur.  

3.2. Yöntem 

3.2.1. Toplam fenolik içeriği ve antioksidan aktivitesi 

Her depolama süresince 1 g meyve örneği üzerine 5 ml metanol 

konularak 120 saniye homojenize (Ika Ultra-Turrax T18 Basic, 

Almanya) edildikten sonra 30 dakika kadar 4 °C’de karanlıkta 

bekletilmiş ve ardından adi filtre kâğıdı ile süzülmüştür. Süzüntüler -

20°C’de muhafaza edilmiştir. 

Toplam fenolik içeriği Swain ve Hillis, (1959) tarafından belirlenen 

Folin Ciocalteu kolorimetrik yöntemine göre ölçülmüştür. Süzüntüden 

150 µL alınarak üzerine 2400 µL ultra saf su ve 150 µL folin (1/10) 

eklenmiştir.  Daha sonra üzerine 300 µL %20’lik sodyum karbonat 

ilave edilerek örnekler oda sıcaklığında 30 dakika bekletildi. Karışımın 

absorbansının okunması, ısıtmalı soğutmalı spektrofotometre ((Thermo 

Scientific Genesys 10S Model, Waltham, MA, USA)) kullanılarak 750 

nm dalga boyunda yapıldı. Toplam fenolik içeriği gallik asit eşdeğeri 

(GEA) mg 100g-1 yaş ağılık olarak hesaplanmıştır. 

Toplam Antioksidan aktivitesi, Benzie ve Strain, (1996) tarafından 

belirlenen Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) yöntemine göre 

belirlenmiştir. Eksraktlar spektrofotometrede (Thermo Scientific 
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Genesys 10S Model, Waltham, MA, USA) 593 nm dalga boyunda 

okunmuş, bu değerler µmol trolox eşdeğeri (TE) g-1 olarak verilmiştir. 

3.2.2. İstatistik analiz  

Toplam fenolik içeriği ve antioksidan aktivitesi için tanımlayıcı 

istatistikler; Ort. ve Stn. hata olarak ifade edilmiştir. Bu parametreler 

açısından; depolama süresi ve uygulamalar arasındaki farkları 

belirlemek amacıyla; Faktöriyel (iki Faktörlü) Varyans analizi 

yapılmıştır. Ardından Duncan testi yapılmıştır. İstatistik olarak %5 

önemlilik düzeyi dikkate alınmış ve hesaplamalar için SPSS istatistik 

paket programı kullanılmıştır 

4. Bulgular 

4.1. Toplam Fenolik İçeriği 

Starks Gold çeşidi meyve örneklerinin 0ºC’de depolanmaları sırasında 

toplam fenolik içeriği değerinde meydana gelen değişimler için 

tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları Çizelge 4.1’de 

verilmiştir. 

Çizelge 4.1. Starks Gold kiraz çeşidinin depolanması sırasında toplam fenolik 

içeriğinde (GEA) mg 100g-1 (YA) meydana gelen değişimler 

Depolama Süresi 

(Gün) 

Uygulama 

Kontrol Sıcak Su UV-C UV-C + Sıcak Su 

0 32.475 ± 1.313 37.788 ± 1.125 29.225 ± 7.938 39.850 ± 1.813 

4 27.600 ± 3.813 28.475 ± 3.313 32.913 ± 6.500  27.288 ± 4.750 

8 28.538 ± 6.000 30.913 ± 3.500 30.538 ± 1.000 26.850 ± 4.938 

12 42.038 ± 4.875 a 33.350 ± 1.813 b 41.663 ± 1.625 a 26.100 ± 0.438 c 

16 23.725 ± 0.688 c 29.600 ± 0.313 a 27.350 ± 0.313 b 30.350 ± 1.688 a 

20 31.913 ± 1.875  36.913 ± 4.500 28.538 ± 4.500 33.850 ± 3.188 

a. b. c: → Aynı Depolama Süresinde Uygulamalar arası farkı gösterir (p<0.05). 
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Şekil 4.1. Starks Gold kiraz çeşidinin depolanması sırasında toplam fenolik içeriğinde 

meydana gelen değişimler. 
 

Kirazların depolanması sırasında toplam fenolik içeriğinde meydana 

gelen değişimler incelendiğinde; depolamanın başlangıcından 

depolama sonuna kadar artış ve azalışlardan kaynaklanan 

dalgalanmaların olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda uygulamalarda 

depolama başlangıcından depolama sonun kadar dalgalanmaların 

olduğu belirlense de depolama sonunda, başlangıca göre minimum 

düzeyde azalmaların olduğu yapılan analiz sonucuna göre 

belirlenmiştir. Sonuçlara göre depolaması yapılan Starks Gold kiraz 

çeşidinde en yüksek toplam fenolik içeriğine sahip uygulamanın 12. 

günde 42.038 mg GAE 100 g-1 ile kontrol grubunda olduğu 

belirlenirken, en düşük değere sahip uygulamanın ise 23.725 mg GAE 

100 g-1 ile 16. gündeki kontrol grubu örneklerinde olduğu belirlenmiştir 

(Çizelge 4.1 ve Şekil 4.1). 
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4.7. Toplam Antioksidan Kapasitesi 

Starks Gold çeşidi meyve örneklerinin 0ºC’de depolanmaları sırasında 

toplam antioksidan kapasitesi değerinde meydana gelen değişimler için 

tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları Çizelge 4.2’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4.2. Starks Gold kiraz çeşidinin depolanması sırasında toplam antioksidan 

(µmol trolox eşdeğeri (TE) g-1) kapasitesinde meydana gelen değişimler 

Depolama 

Süresi (Gün) 

Uygulama 

Kontrol Sıcak Su UV-C 
UV-C + Sıcak 

Su 

0 4.568 ± 0.046 4.973 ± 0.775 3.910 ± 1.246 6.285 ± 0.921 

4 3.410 ± 0.346 4.706 ± 0.983 4.743 ± 1.746 4.506 ± 1.558 

8 3.827 ± 0.829 4.902 ± 1.146 4.289 ± 0.067 4.143 ± 1.096 

12 7.277 ± 1.288 4.789 ± 0.442 6.873 ± 0.367 3.802 ± 0.388 

16 4.248 ± 1.108 4.198 ± 0.167 3.768 ± 0.063 4.098 ± 0.392 

20 4.635 ± 0.304 5.277 ± 0.888 4.098 ± 0.683 4.189 ± 0.158 
 

Starks Gold kiraz çeşidinin depolanması sonucu toplam antioksidan 

kapasitesinde meydana gelen değişimler incelendiğinde; depolamanın 

12. günündeki kontrol grubu ve UV-C uygulamaları hariç, depolama 

boyunca bütün uygulamalarda önemli düzeyde bir değişim olmadığı 

belirlenmiştir. Depolama sonunda antioksidan kapasitesi açısından en 

iyi koruyan uygulama sıcak su uygulamamalarının ( 5.277 µmol TE g-

1) olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 4.2 ve Şekil 4.2). 
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Şekil 4.2. Starks Gold kiraz çeşidinin depolanması sırasında toplam antioksidan 

kapasitesinde meydana gelen değişimler. 
 

5. Tartışma ve Sonuç 

Son yıllarda yoğun olarak yetiştirilen Ziraat 900 ile kurulan bahçelere 

tozlayıcı çeşit olması ve sarı renkli meyve eti rengine sahip olan Starks 

Gold kiraz çeşidinin hasat sonrasında karşılaşılan sorunların çözülmesi, 

pazarlama miktarının artırılması ve raf ömrünün artırılması 

gerekmektedir. Bu sorunlara doğa dostu olan UV-C ve Sıcak su 

uygulamaları ile depolama sırasında toplam fenolik ve antioksidan 

miktarını korunması konusunda başarı ölçütleri belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

 

Toplam fenolik içeriğinde meydana gelen değişimler istatistik olarak 

incelendiğinde; 12. gün depolamasında Sıcak Su ve UV-C+Sıcak Su 

uygulamaları arası fark ve 16. gün depolamasında ise kontrol ve UV-C 

uygulamaları arası fark aynı depolama süresinde uygulamalar arası fark 

bakımından istatistik olarak önemli bulunmuştur (Çizelge 4.1).  Toplam 

fenolik içeriğinde meydana gelen değişimler, aynı uygulama içinde 

depo süreleri arası fark bakımından incelendiğinde; tüm uygulamalarda 
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depo süreleri arası fark istatistik olarak önemli bulunmamıştır (Çizelge 

4.1).  Şen ve Kuzucu (2016) ‘Regina’ kiraz çeşidinde yaptığı UV-C ve 

MAP uygulamalarında başlangıçtaki fenolik madde miktarı bizim 

çalışmamızdan farklı olarak düşüş göstermiştir. Bu duruma meyvelerin 

çeşit ve ekoloji farklılığının neden olduğu söylenebilir. Bizim 

çalışmamızla benzer şekilde Palma ve ark., (2012)’nın yaptığı 

çalışmada MAP uygulamalarının fenolik maddelerdeki düşüşü 

yavaşlattığı gösterilmiştir. Tsaniklidis ve ark. (2017)’nın yaptığı 

çalışmada ise farklı muhafaza ve raf ömrü sıcaklıklarının toplam fenolik 

madde miktarına etkisi önemsiz bulunmuştur. Şekil 4.1 ve Çizelge 4.1 

'te gösterildiği gibi, UV-C ve kontrol uygulaması toplam fenolik içerik 

12. günde en yüksek değere ulaştı. Sıcak su uygulamasında ise 8. 

günden sonra daha yüksek toplam fenolik içeriği ulaştı. Sıcak su ile 

muamele edilmiş kirazlarda toplam fenolik içeriği depolama sonunda 

kontrol meyvelerinden %15.66 daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Şeftalilerde yapılan bir çalışmada kontrol ile sıcak uygulamalar 

arasında fark % 20 olarak tespitleri ile yakın bir değere ulaşmıştır 

(Wang ve ark., 2021). Benzer şekilde farklı sıcaklıklarda (0 ve 5 °C ) 

MAP içerisinde Rubigen çilek çeşidinde kontrol ve UV-C 

uygulamalarına göre sıcak su uygulamasında depolama sonunda daha 

iyi koruduğu sonucuyla benzerlik göstermiştir (Tekin ve Cavusoglu, 

2018).  Domates (Liu ve ark, 2012) ve Ziraat 900 kiraz meyvelerinde 

(Çavuşoğlu ve ark., 2018)  yaptığı çalışmada UV-C ile muamele 

edilmiş meyveler, kontrol ile karşılaştırıldığında daha yüksek toplam 

fenolik içeriğine sahip olduğunu göstermiştir. 
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0°C’de depolaması gerçekleştirilen kiraz örneklerinde toplam 

antioksidan kapasitesinde meydana gelen değişimler istatistik olarak 

incelendiğinde; aynı depolama süresinde uygulamalar arası fark 

bakımından, tüm depolama sürelerinde fark istatistik olarak önemli 

bulunmamıştır (Çizelge 4.2). Aynı uygulama içinde depo süreleri arası 

fark bakımından incelendiğinde ise tüm uygulamalarda depo süreleri 

arası fark istatistik olarak önemli bulunmamıştır (Çizelge 4.2). Bugüne 

kadar, artan çalışmalar, ısıl işlemin (sıcak su veya sıcak hava), çeşitli 

meyve ve sebzelerde antioksidan tepkiyi geliştirerek soğutma direncini 

artırmak için yaygın olarak uygulanabilen, kimyasal olmayan ve çevre 

dostu bir teknoloji olduğunu göstermektedir (Cao ve ark., 2010; Nasef, 

2018)  Sıcak su uygulamalarının, antioksidan bileşiklerin biyosentezine 

büyük katkı sağlayan ve böylece soğuk depolanmış şeftali meyvesinin 

antioksidan kapasitesini artırmıştır (Wang ve ark., 2021). Çalışmamızla 

benzer şekilde, sıcak hava ve sıcak su uygulamalarının meyve kalitesini 

koruduğunu, Reaktif oksijen türlerini (ROS) azalttığını ve meyvenin 

antioksidan aktivitesini arttırdığını göstermiştir. Hatta sudaki daha 

yüksek ısı iletimi nedeniyle şeftali meyvesinde sıcak su uygulamasının 

antioksidan sistemlerini etkilemesi daha kolay olabildiği 

düşünülmektedir (Huan ve ark., 2017). Gök ve ark., (2016) sıcak su 

uygulaması yaptığı çalışmada kontrol ile karşılaştırıldığında istatistik 

olarak farklılık göstermemesine rağmen sıcak su  uygulmasında 

antioksidan kapasitesini koruduğu sonucuyla benzerlik göstermişti.  

 

Bu çalışma, sıcak su ve UV-C uygulamalarının kirazın raf ömrünü 

uzatma üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın 
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sonuçlarına dayanarak, kontrol meyvelerine göre Sıcak su 

uygulamalarının 20 günlük depolama süresince kiraz meyvelerinde 

tazeliği ve kalitesi korumak için daha etkili olmuştur. Sonuç olarak 

özellikle kaliteli meyve yetiştiriciliği, içerdiği fenolik maddelerin insan 

sağlığına yararları ve ilk çıktığı dönemde pazar koşullarında fazla taze 

meyvenin olmayışı kiraz meyvesinin önemini ve piyasa değerini 

arttırmaktadır. Bunun neticesinde kiraz muhafazası büyük önem 

kazanmış durumdadır. Kiraz muhafazasında soğukta muhafazayla 

birlikte gelişen teknolojiyle beraber özellikle doğa dostu uygulamalar 

önem kazanmıştır. Bu çalışmada da kiraz muhafazasında kimyasal 

içermeyen, Sıcak Su ve Sıcak su +UV-C uygulamaları 0°C ve %90±5 

oransal nemde 20 gün süre ile depolanan ‘Starks Gold’ kiraz çeşidinde 

toplam fenolik içeriği ve antioksidan aktivitesini kontrol 

uygulamalarına kıyasla daha iyi koruduğunu göstermiş, ticari olarak 

tavsiye edilebilir uygulamalar olduğu belirlenmiştir. 
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Giriş 

Dünyanın en önemli liflerinden biri olan kenaf, yaklaşık 4000 yıldır 

Afrika’da yetiştirilen, daha çok kağıt yapımı için bir hammadde olarak 

önem kazanmış olsa da gıdadan tekstile, inşaattan, enerji ve maden 

sektörüne kadar bir dizi endüstriyel uygulamada kullanım imkanı 

bulmuş bir bitkidir. Öyle ki kullanım alanlarındaki bu çeşitlilik, pek çok 

farklı alandaki araştırmacıya konu olmuş, araştırmacılar tarafından 

özellikle biyokütle ve yakıt üretimi konusunda umut verici bir bitki 

olarak değerlendirilmiştir.  

Son yıllarda ise insan sağlığı ve çevre konusundaki hassasiyetlerin 

artmasına paralel olarak sentetik lifler yerine doğal lifler tercih 

edilmesiyle, otomotiv sanayisinde ses ve ısı izolasyon malzemesi 

olarak, topraktaki ağır metallerin temizlenmesi amacıyla 

fitoremediasyon bitkisi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca kimi 

ülkelerde kaba yem açığının kapatılması amacıyla ruminant beslemede 

yem kaynağı olarak da kullanım alanı bulmuştur [1] Bununla birlikte, 

2008 yılında kenaf, atmosferden büyük miktarlarda karbondioksit gazı 

temizlemesi nedeniyle küresel ısınma, çevre kirliliği ve azalan orman 

kaynakları hakkında artan endişeleri ortadan kaldıracak alternatif bir 

bitki olarak önerilmiştir.  

Günümüzde, toplam 200 bin ha alanda kenaf tarımı yapılmakta, ticari 

olarak 20'den fazla ülkede, özellikle Hindistan, Çin, Tayland ve 

Vietnam'da çeşitli amaçlarla yetiştirilmektedir [2] . Dünya kenaf 

üretiminin yaklaşık %55 i kağıt hammaddesi olan selüloz üretimi için 
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kullanılmakta ancak kenaf üretiminde öncü ülkeler tarafından -çok 

sayıda kullanım alanı nedeniyle- çok amaçlı bir mahsul olarak 

değerlendirilmektedir [3]. Halihazırda araştırma kurumları tarafından 

yeni çeşitlerin geliştirilmesine, tarımsal uygulamalara ve hayvan yemi 

gibi alt uygulama geliştirme çalışmalarına odaklanılmaktadır [4]. 

Yapılan çalışmada ise bitkinin önemli agronomik özellikleri dair 

bilgiler verilerek, endüstri bitkileri tarımındaki öneminden bahsedilmiş, 

mevcut literatür bilgileri doğrultusunda ülkemizde ve dünyada son 

dönemde yapılan ıslah çalışmaları ve araştırmalar özetlenmiştir. 

Kenaf Bitkisinin Önemli Agronomik Özellikleri ve Endüstri 

Bitkileri Tarımındaki Önemi 

Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) Malvaceae familyasına ve Furcaria 

bölümüne ait olan, dünyanın ekonomik açıdan en önemli lif 

bitkilerinden biridir. Kesin kökeni bilinmemekle birlikte çoğu 

araştırmacı bitki kökeninin Doğu-Orta Afrika olduğu konusunda 

hemfikirdir. 1900'lerde Asya'da (Hindistan'da ve ardından Çin'de) ve 

1940'larda Asya'dan kuzey ve orta ABD'ye yayılmıştır [5].   

Tek ya da iki yıllık odunsu tabana sahip otsu olan bitki, hızlı bir büyüme 

yeteneğine sahiptir. Çeşitlere ve çevresel koşullara göre 2 ila 6 metre 

uzayabilmekte, uygun bakım şartlarında dekara yaklaşık 4-5 ton yeşil 

aksam veya 1-2 ton kuru madde oluşturabilmektedir [6]. Esas olarak 

kendi kendine tozlaşma hakimdir ancak %12'ye kadar çapraz tozlaşma 

(arılar ve diğer böcekler tarafından) olduğu gözlemlenmiştir [1]. 
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Genellikle tohumdan çoğaltılmakta olup çelikler yoluyla da 

çoğaltılabilmektedir.  

Bitkinin her parçası farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Yaprakları 

yüksek protein (%30) içeriği nedeniyle insan ve hayvan tarafından 

tüketilebilmektedir. Aynı zamanda dizanteri, kan ve boğaz tedavisinde 

kullanılmaktadır [3]. 

Tohumundaki yağ, soya fasulyesi ve pamuk tohumu sterolleri ile aynı 

bileşime sahip olduğu için yemeklik yağ potansiyeli (Palmitik asit :% 

19.1 Oleik asit :% 28.0 (Omega-9) Linoleik asit :% 45 (Omega-6) 

Stearik asit :% 3.0 Alfa-linolenik asit :% 3 (Omega-3) taşımaktadır. 

Tohum yağı, pamuk tohumuna benzer şekilde toplam tohum 

ağırlığının% 20,4'üdür [7].  

Ayrıca tohumlar, biyodizel üretimi için iyi bir kaynaktır [8]. Bitkinin 

sapından elde edilen lifler (dış katmanda daha kalın bir lif ve çekirdekte 

daha ince bir lif)  ip, sicim, kaba kumaş ve kağıt yapmak için yetiştirilir. 

Özellikle kağıt endüstrisinde hammadde olarak yumuşak ahşabın 

mükemmel bir alternatifidir. Ayrıca otomobil üreticileri tarafından, 

araçları daha sürdürülebilir kılmak adına araç gövdelerinde malzeme 

bileşeni olarak kullanılmaktadır [9]. 

Aynı zamanda, plastik kompozitlerin yapımında reçinelerle 

harmanlamak için kesilmiş sak lifi olarak, petrol sondaj çamurları için 

bir sondaj sıvısı kaybını önleyici olarak ve erozyon kontrolü için 

tohumlanmış bir hidromüktör olarak kullanışlıdır [8]. Elyaf, dokuma ve 

dokuma olmayan kumaşlar, jeotekstiller ve paketleme ve panelleme 
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için yarı sert ve lamine levhalar gibi birçok uygulamaya uygun, 

biyolojik olarak parçalanabilen ve çevre dostu bir hammaddedir [10]. 

Endüstri bitkileri tarımında kenaf bitkisinin benzer lif bitkilerine göre 

birtakım avantajları bulunmaktadır: 

❖ Kenafın benzer ham maddelere göre yapısında daha az lignin 

bulunması nedeniyle daha az kimyasal ile daha çabuk ve daha 

kolay hamur haline gelmesi (odun hamurundan yaklaşık yüzde 20 

daha az olduğunu öne sürülüyor), ağartılabilmesi ile kağıt 

üretiminde iyi bir hammadde kaynağıdır. [11]. Kağıt hamuru 

üreten küspe ağaçlarına göre birim alan başına 3-5 kat daha 

verimlidir, birçok odunsu türe eşit veya daha üstün kalitededir. 

Ayrıca çabuk büyümesi dolayısıyla yenilenebilir bir kereste 

kaynağıdır [12].  

❖ Lifin reprodüktif bitki kısmı yerine vejetatif bitki kısmından 

(gövdesinden) elde edilmesi ve lif veriminin pamuk (Gossypium 

hirsutum), kenevir (Cannabis sativa), jüt (Corchorus capsularis), 

kapok (Ceiba petandra) ve hindistancevizi (Cocos nucifera) gibi 

çeşitli doğal liflerden daha fazla olması, hasat işlemi ve maliyet 

etkinliği gibi avantajlara sahiptir [9]. 

❖ Lifi pürüzsüzdür, antibakteriyel özelliklere sahiptir ve mükemmel 

hava geçirgenliğine sahiptir. 

❖ Kenaf çok yönlü bir malzemedir. Kağıt sanayi dışında tekstil, 

sicim, halat, süpürge, fırça, dolgu, örme, süs eşyaları, inşaat, yağ 

sanayi, yapı ve ambalaj malzemeleri gibi birçok alanda 
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kullanılmaktadırlar. Yayınlanmış birçok çalışma, kenaf 

biyokompozitinin kullanıma uygun olduğunu kanıtlamıştır [12]. 

❖ Biyoenerji üretimi için umut verici bir lignoselülozik 

hammaddedir [13]. 

❖ Kenaf bitkisinin, ticari üretimdeki diğer lifli bitkilerden daha 

geniş bir iklim ve toprak adaptasyonuna sahip olduğu 

söylenmektedir [14]. Tropikal bir bitki olmasına rağmen, çeşitleri 

artık geniş bir coğrafi ve iklimsel aralığa iyi adapte edilmiştir. 45º 

kuzey ve 30º güney enlemleri arasında geniş bir adaptasyon 

yeteneğine sahiptir [9].  

❖ Ayrıca, kenafın yetersiz su bulunan bölgelerde hayatta 

kalabileceği ve yüksek tuzluluk, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi 

çeşitli olumsuz streslere iyi uyum sağlayabileceği 

bildirilmektedir [14]. 

❖ Kenaf bitkileri selenyum ve bor gibi mineralleri biriktirmekte ve 

bu metalleri kirlenmiş topraktan uzaklaştırmak için biyo-

iyileştirici bir araç olarak kullanılabilmektedir [12]. Petrol sondaj 

çamurları için bir sondaj sıvısı kaybını önleyici olarak ve erozyon 

kontrolü için tohumlanmış bir hidromüktör olarak kullanışlıdır 

[15]. Ayrıca atmosferden büyük miktarlarda karbondioksit gazı 

temizlemesi nedeniyle küresel ısınma, çevre kirliliği ve azalan 

orman kaynakları hakkında artan endişeleri ortadan kaldıracak 

alternatif bir bitki olarak önerilmiştir [3]. 
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Kenaf Islahında Kullanılan Islah Yöntemleri ve Yapılan Islah 

Çalışmaları 

Bitki üzerine yapılan bilimsel çalışmalar genel olarak yerel iklim 

koşullarına uyum sağlayabilen uygun çeşitlerin geliştirilmesi, iyi 

tarımsal uygulamaların geliştirilmesi (tohum verimi, lif verimi ve 

kalitesi, geç çiçeklenme, yaprak şekli, en iyi hasat zamanı vb), 

hastalıklara, nematodlara ve zararlılara karşı direnç gösteren çeşitlerin 

geliştirilmesi, hayvan yemi ve biyoyakıt konusunda olmuştur. Son 5 

yılda yapılan çalışmalara bakıldığında araştırmaların genel olarak 

bitkinin ticaretinin yapıldığı -özellikle Malezya, Hindistan, Çin, 

Tayland, Nijerya- ülkelerde yapıldığı ve yöntem olarak ağırlıklı olarak 

seleksiyon, pedigree yöntemi, geriye melezleme yöntemi ve mutasyon 

ıslahı yönteminin kullanıldığı incelenmiştir. 

Kenafta Agronomik ve Kasik Islah Çalışmaları 

Son 5 yılda yapılan çalışmalar çerçevesinde, kenafta başarı ile 

uygulanabilen agronomik ıslah çalışmaları şunlardır: 

2021 yılında yayımlanan, Endonezya’nın Pekanbaru şehrinde yürütülen 

çalışma, kenaf bitkisine kırlangıç gübresi ve NPK Mutiara 16:16:16 

verilmesinin etkileşim etkisini ve ana etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. 

Gözlenen parametreler bitki boyu, çiçeklenme yaşı, hasat yaşı, gövde 

çapı, bitki yaş ağırlığı, kök yaş ağırlığı ve lif kuru ağırlığıdır. Araştırma 

sonucunda, kenaf bitkilerinde kırlangıç gübresi ve NPK Mutiara 

16:16:16 verme etkileşiminin bitki boyunu, gövde çapını, bitki yaş 

ağırlığını, gövde yaş ağırlığını ve lif kuru ağırlığını önemli ölçüde 
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etkilediğini göstermiştir. En iyi muamelenin 450 gr/bitki kırlangıç 

gübresi ve NPK Mutiara 16:16:16 15 gr/bitki (W3N2) dozajı olduğu 

tespit edilmiştir [16].  

2017-2020  yılları arasında Kore’de, In-Sok Lee , Chan-Ho Kang, Jin-

Jae Lee ve Hee-Jun Kim tarafından yürütülen araştırmada, backcross 

ıslahı yoluyla yüksek biyokütleye  sahip yeni kenaf çeşitlerinin 

üretilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca pedigrilerin F2 neslinde, kontrol 

çeşitleri olan Jangdae ve Hongma ile karşılaştırmalı olarak morfolojik, 

genetik ve histolojik özellikleri bakımından tanımlanması 

amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda çeşit ve soyağacına ilişkin 12 

değerlendirmede önemli farklılıklar gözlenmiştir [5].  

2016-2020 yılları arasında Hindistan’da yapılan çalışmada kağıt 

hamuru için en uygun genotipi belirlemek için ikisi kontrol çeşit olmak 

üzere toplam 77 kenaf çeşidi kullanıldı. Tesadüf blokları deneme 

desenine göre 3 tekrarlı olarak yapılan çalışmada, genotipler arasında 

üç karakter) bitki boyu-lif verimi-çapı) bakımından önemli düzeyde 

farklılıklar bulunduğu incelenmiştir.  Elde edilen sonuçlara göre 

karakterlerin üzerinde çevresel etkilerin daha az olduğu, genetik 

faktörlerin etkili olduğu tespit edilmiştir [14].  

2020 yılında sonuçları yayımlanan ve Malezya’da yürütülen bir 

araştırma, 9 kenaf çeşidinde yüksek lif verimi ve lif dayanıklılığına 

sahip çeşitleri belirlemek, bitkinin morfolojik özellikleriyle aranılan 

özellikler (verim ve dayanıklılık) arasında bir ilişki olup olmadığını 

tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonucunda sap çapının, 
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yaprak kuru ağırlığı ve büyüme verimliliği dışındaki tüm morfolojik ve 

verim özellikleri ile önemli ölçüde ilişkili olduğu (p ≤ 0.05) 

bulunmuştur [14].  

2020 yılında sonuçlanan çalışma, 2018 yılında farklı kenaf 

genotiplerinin Bursa ekolojik koşullarında gelişme durumlarının 

belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada  44 adet kenaf genotipi 

ve 5 adet şahit çeşit (Eveglades 41, Eveglades 71,Tainung 1, Tainung 2 

ve SF 459) kullanılmıştır. Denemeler, augmented deneme desenine 

göre 4 bloklu olarak her blokda 11 adet kenaf genotipi ve 5 adet şahit 

çeşit olacak şekilde ekilmiştir. Araştırmada çiçeklenme gün sayısı, 

fizyolojik olum gün sayısı, bitki boyu, sap çapı, bitkide kapsül sayısı, 

kapsülde tane sayısı, tek bitki verimi ve bin tane ağırlığı 

komponentlerinin gözlem ve ölçümleri yapılmıştır. Çalışmada, HIB-47 

hattı 7.86 g/bitki ile en yüksek tek bitki verimine sahip olarak 

belirlenirken, en düşük bitkide tane verimleri 3.78 g/bitki ile HIB-31 ve 

HIB-33 hatlarında saptanmıştır [1]. 

  2018 yılında sonuçlanan çalışma, 16 farklı kenaf genotipinin tane 

verimi özelliklerini 2014 ve 2015 yıllarında Nijerya’da araştırmıştır. 

Araştırmada 2014 yılında 2015 yılına göre daha iyi sonuçlar alınmıştır. 

En yüksek bitkide kapsül sayısı (62.2 adet), kapsülde tohum sayısı (16.8 

adet) ve tek bitki verimi (23.5 g/bitki) yerel genotipten elde edilmiştir 

[18]. 

2017 yılında yapılan çalışma, kenaf kullanılarak çamaşır atıklarındaki 

BOİ, KOİ, fosfat giderim değerini ve bitkinin büyümeye vereceği 
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tepkiyi elde etmeyi amaçlamıştır. Araştırma değişkenleri çamaşır atığı 

konsantrasyon seviyesi (yüksek konsantrasyon ve düşük 

konsantrasyon), Kenaf çeşidi (Kenaf KR 12 ve KR 15) ve Kenaf yaşı 

(30 gün ve 45 gün) olup çalışma 28 günde tamamlanmıştır. Çalışma 

sonucunda, kenafın çamaşır atıklarının BOİ, KOİ ve fosfatını giderme 

kabiliyetine sahip olduğunu ve biyokütlesini arttırdığı görülmüştür 

[19]. 

 2017 de yapılan çalışma, farklı azot dozlarının (0, 6, 8, 10 ve 12 kg/da) 

kenaf bitkisinde lif ve tane verimi üzerine olan etkisini 2013 ve 2014 

yılları arasında incelemişlerdir. Araştırmada elde edilen veriler 

üzerinde yapılan korelasyon analizi sonucunda, lif verimi ile bitki boyu, 

sap çapı ve yaprak sayısı arasında pozitif yönlü ve önemli; tane verimi 

ile bitki boyu, sap çapı, yaprak sayısı ve bitkide kapsül sayısı arasında 

yine pozitif yönlü ve önemli ilişkiler tespit etmişlerdir [20].  

2015 yılında Zaiton Ahmad ve arkadaşları tarafından Malezya’da, 

kenafta mutasyon ıslahı tekniği kullanılarak hedef özelliklerin 

iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. İlgilenilen özellikler 

yüksek lif, uzun bitki ve gecikmeli tohum olgunluğu olup çalışmalar üç 

yıl devam etmiştir. Araştırma sonucunda ilgilenilen bu özellikleri 

taşıyan birkaç kararlı mutant başarıyla elde edilmiştir [16]. 

Osman Çopur ve Ceren Odabaşıoğlu, 3 farklı kenaf genotipinin (Raz, 

EF-1 ve Gmail-B) bazı morfolojik özelliklerini belirlemek amacıyla 

2015 yılında Şanlıurfa koşullarında bir çalışma yürütmüştür. 

Araştırmada bitki boyları 315-345 cm, gövde çapları 16.3-18.8 mm, 
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bitkide kapsül sayısı 22.0-24.5 adet ve bin tane ağırlığı 17.8-23.0 g 

arasında tespit edilmiştir. Yapılan çalışma yeni kenaf genotiplerini 

yetiştirme olanaklarını araştırmak için yapılmış olup seleksiyon ıslah 

yöntemi kullanılmıştır [4]. 

Malezya’da 2015 yılında yapılan çalışma, farklı üre, tavuk gübresi ve 

biyokömür kombinasyonlarının bataklık toprağında yetiştirilen kenafın 

toprak özellikleri, büyüme performansı ve fizyolojik özellikleri üzerine 

etkilerini araştırmıştır. Kenafın biyokütlesi ve fizyolojik özellikleri her 

ay kaydedilirken, standart bir laboratuvar prosedürü izlenerek toprak 

analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda biyokömürün organik ve 

inorganik gübrelerle karıştırılması, diğer uygulamalara kıyasla en 

yüksek bitki boyu, gövde çapı ve yaprak sayısı ile kuru biyokütleyi 

göstermiştir. Ayrıca, azotlu gübre uygulaması fotosentez hızını ve 

stoma iletkenliğini önemli ölçüde arttırdığı bildirilmiştir [21].  

Kenafta Kullanılan Biyoteknolojik Uygulamalar 

Son 5 yılda yapılan çalışmalar çerçevesinde, kenafta başarı ile 

uygulanabilen biyoteknolojik çalışmalar (doku kültürü yöntemleri, 

moleküler uygulamalar, genetik mühendisliği) şunlardır: 

Araştırma Malezya’da, Malaysia Kelantan Üniversitesinin 2018 yılında 

yapılmıştır. Çalışma, kenafın ana bitki parçaları (sürgün, yaprak sapı, 

boğum ve yaprak) MS ortamı + BAP + IAA kullanılarak doğrudan ve 

dolaylı organogenez yoluyla çoklu sürgün başlatmak için etkin in vitro 

yayılımını belirlemektedir. Direkt organogenez ve MS besiyeri + 

KN+2,4-D indirekt organogenez için kallus elde etmek için 8 hafta 
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kalluslar sürgün indüksiyonu için MS besiyeri + BAP +IAA'ya 

konulmuştur. Boğum eksplantlarından üretilen en yüksek sürgün sayısı, 

MS ortamında + 0,5 mg/l BAP + 0,05 mg/l IAA'da doğrudan 

organogenez (16.33/eksplant) yoluyla parçalanır. En yüksek kallus ve 

kallus oranına sahip eksplantlar, eksplantlardan %75 indüklenen kallus 

ile boğum eksplantlarından sürgün oluşturur ve kallusun %73,33'ü MS 

ortamında +0.1 mg/l BAP'de sürgüne dönüşür. Sürgünler daha sonra 

kök indüksiyon ortamına aktarılmış, MS bazal ortamında güçlü kökler 

oluşturmuştur. In vitro köklü bitkicikler, kum + vermikülit içinde 3: 2: 

2 oranında iklimlendirilmiş ve bitkiciklere etkisini test etmek için 0-15 

gün boyunca delikli kap ile kaplanmıştır. 9-15. gün eksplantları kapla 

kaplı %100 canlılık göstermiştir. Yaşayan iyi köklü bitkicikler tarlaya 

ekilmiştir. Bitkiler, kayda değer herhangi bir morfolojik değişiklik 

olmaksızın olgunluğa erişmiştir [22].   

2017 yılında Çin’de yapılan çalışmada, dokuz aday referans gen 

klonlanmış ve genNorm, NormFinder ve BestKeeper algoritmaları 

kullanılarak kenafın 132 abiyotik stres ve hormonal uyaran örneğinde 

ekspresyon kararlılıkları değerlendirilmiştir. Sonuçlar, HcPP2A ( 

Protein fosfataz 2A ) ve HcACT7'nin ( Aktin 7 ) tüm numunelerde 

optimum referans genler olduğunu ortaya çıkarmıştır; HcUBC ( 

Ubiquitin-konjuge enzim benzeri protein ), transkript normalizasyonu 

için en kötü referans gendir. Seçilen referans genlerin güvenilirliği, 

farklı stres sürelerinde HcWRKY28 geninin ekspresyon profilinin 

değerlendirilmesiyle doğrulanmıştır [23].    
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2015 yılında yayımlanan araştırma, Kenaf KB6 çeşidinin anter kültürü 

üzerine mikrospor gelişim evresi, çiçek toplama zamanı, çeşitli ön 

işlemler, farklı hormon kombinasyonları ve kültür koşullarının etkileri 

incelenmiştir. Mikrospor gelişiminin uygun aşamasında olgunlaşmamış 

anterlere sahip genç çiçek tomurcukları sterilize edilmiş, anterler çiçek 

tomurcuklarından dikkatlice ayrılmış ve çeşitli ön işlemlere ve NAA, 

2,4-D, Kinetin, BAP ve TDZ gibi farklı hormon kombinasyonlarına tabi 

tutulmuştur. Çalışma sonucunda, çiçek tomurcuklarının en iyi 

mikrospor gelişim aşaması, çiçek başlangıcından 1-2 hafta sonrasıdır, 

toplanan yaklaşık 6-8 mm uzunluğundadır. Bu aşamada mikrosporlar 

kültüre uygun tek çekirdekli aşamadadır. En iyi kallus indüksiyon 

sıklığı ise, 3.0 mg/L BAP + 3.0 mg/L NAA ile güçlendirilmiş optimize 

edilmiş yarı katı MS ortamında %90'dı [24].    

2015’te sonuçları yayımlanan çalışmada V36 ve V36 çeşitlerinden 

yaprak eksplantları kullanılarak in vitro sürgün rejenerasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Yüksek yüzde 1.5 mgL-1 BA ve 0.5 mgL-1 

kombinasyonu ile desteklenen MS ortamında sağlıklı kallus 

indüksiyonu üretilmiştir. Ayrıca 0.3 mgL-1 GA3 ile takviye edilmiş MS 

ortamında %68.7 bitki rejenerasyonu elde edilmiştir. Kallus 

indüksiyonu (kallus sayısı) ve bitkicik sayısı açısından çeşitler arasında 

önemli bir farklılık bulunmamıştır. Kallus yöntemiyle bitki üzerinde 

başarılı bir şekilde uygulanmıştır [25].    
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SONUÇ 

Kenaf önemli bir lif bitkisi olup son yirmi yılda çok sayıda endüstriyel 

uygulaması nedeniyle çok amaçlı bir mahsul olarak 

nitelendirilmektedir. Yayınlanmış birçok çalışma da bitkinin yenilebilir 

enerji, otomotiv yan sanayisi, biyokompozit gibi pek çok stratejik 

alanda kullanılabilir olduğunu, insan ve hayvan beslenmesinden, 

gelecekte olası çevre problemlerinin çözümüne (küresel ısınma) kadar 

bir dizi alanda ihtiyaca cevap verebilecek çok yönlü bir bitki olduğunu 

ortaya koymuştur. 

Geçmişte yapılan çalışmalar ve son 5 yıldır yapılan araştırmalar 

incelendiğinde bitki üzerine yapılan bilimsel çalışmaların, ağırlıklı 

olarak yerel iklim koşullarına uyum sağlayabilen uygun çeşitlerin 

geliştirilmesi, iyi tarımsal uygulamaların geliştirilmesi (tohum verimi, 

lif verimi ve kalitesi, geç çiçeklenme, yaprak şekli, en iyi hasat zamanı 

vb), hastalıklara, nematodlara ve zararlılara karşı direnç gösteren 

çeşitlerin geliştirilmesi, hayvan yemi ve biyoyakıt konuları üzerinde 

olduğu incelenmiştir. Bitkinin  genetik potansiyelinin geliştirilmesine 

dair yeterince araştırma yapılmadığı, mevcut yerel türlerin kullanılarak 

yeni çeşitlerin ıslahı yoluna gidilmesi gerekmektedir.   
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Giriş 

Tarih boyunca bahçelerin, tarlaların, suyollarının koruyucusu ve ortak 

arkadaşı olan söğüt, aynı zamanda, edebiyatta ve resimde de sanat 

nesnesi olmuştur. Eski Mısır, Sümer, Hitit uygarlıklarında, söğütten, 

bazı hastalıklarda ve ağrı-iltihap tedavisinde yararlanıldığı 

bilinmektedir. Asurluların, söğüt yapraklarını, tedavi amacıyla 

kullandığına dair kil tabletler bulunmuştur. Söğüdün, çeşitli biçimlerde 

sepet, çit duvarı ve mobilya yapımında kullanımı, insanlık kültür tarihi 

kadar eskidir. Günümüzde söğütten, mevcut kullanımının yansıra, 

kirlenen dünyanın iyileştirilmesi ve korunmasında da 

yararlanılmaktadır.  

Söğüt (Salix L.), söğütgiller (Salicaceae) familyasından; genelde, 

yapraklarını döken ağaç formunda bitkidir. Yaprağını kısmen döken 

çeşitleri de vardır. Bazı türleri, bodur ya da sürünücü çalı formundadır.  

Söğüt cinsi kapsamında, özellikle sulak yerlerde yetişen, yaklaşık 500 

takson bulunmaktadır. Taksonların çoğunluğu, Kuzey Yarımküre'de, 

soğuk ve ılıman iklim kuşağında bulunur. Güney Amerika'da da birkaç 

türü vardır. Türkiye’de yetişen söğüt türleri, 2 alt cins ve 11 seksiyon 

olmak üzere 27 taksondur bulunur. Bu taksonların 4 endemiktir.  

1. Botanik Özellikleri  

Söğüt sürgünleri genellikle silindiriktir. Üzerindeki kış tomurcukları, 1 

mm boyutlu, tek pul taşır. Yapraklar, genellikle almaşık dizilişli; 

değişik formlarda, basit ve genellikle mızrak şeklindedir. Saplı veya 

sapsız olabilirler; sap dibinde yaprakçık (stipul) vardır. Kedicik olarak 
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bilinen çiçekleri, iki evcikli, nadiren tek evciklidir. Saplı veya sapsız, 

dik veya sarkık, genellikle yanaldır. Örtü yaprakları (periant) yoktur; 

fakat her çiçekte, zarımsı bir brakte ve nektaryum bulunur. Çiçeklerde 

(kedicik), 2-12 erkek organ (stamen) bulunur; erkek organlar ince ve 

bitişik ya da ayrıdır. Dişi organ (ovaryum), iki karpelden yapılmış, bir 

gözlü ve üst durumludur.  Çiçekler, genellikle yapraklanmadan önce 

görülse de yapraklanma ile veya daha sonra da görülebilir. Meyveleri, 

kapsül biçiminde ve küçüktür. Olgun halinde, meyve üzerinde açılan 

2(-4) yarıktan, beyaz tüylerle kaplanmış çok sayıda tohum etrafa 

dağılır.  

Salicaceae familyası Populus ve Salix olmak üzere iki cinsi 

içermektedir (Cronquist, 1981). Bazı kaynaklar bu familyalara farklı bir 

alt cins olan Chosenia veya Toisusu alt cinslerini de ekleyebilmekte, 

fakat söğüt türlerinden sadece birkaç farklı özellik ihtiva ettiği için bu 

grupların alt cins olarak değerlendirmesinin daha doğru olacağı 

düşünülmüştür (Skvortsov, 1999). İlk olarak Linnaeus tarafından 1753 

yılında 23 Salix türü yayınlanmış, hayatı boyunca bu sayı 31’e çıkmıştır 

(Skvortsov, 1999). Tarihte Söğüt cinsi, yaprak karakterlerine, çiçek 

gelişimlerine, ovaryum durumlarına, anter boyutlarına göre 

seksiyonlara ayrılmıştır (Argus, 1997). Dünyada söğüt cinsi üç (veya 

beş) alt türe ayrılmıştır: Salix (Longifoliae, Protitea dahil veya değil), 

Vetrix ve Chamaetia (Wagner ve ark., 2018). 

Söğüt cinsi genel olarak sulak yerlerde yetişen, yaprak döken, diyoyik 

ağaç ve çalı formunda bitkileri içerir. Çiçek ve yapraklarının farklı 

zamanlarda gelişiminden dolayı bütün karakterlerin tek bir bitkide 
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gözlenmesini zorlaştırmaktadır (Arıhan ve Güvenç, 2009). Öncü tür 

olarak yetişir ve bu öncü özellikleri pamuksu tüylerle donanımlı 

tohumlarının kolayca yayılması sağlar ve uç iklim koşullarına 

dayanıklıdır (Davis, 1965-1988). Özellikle sulak alanlarda ve ağlarda 

yaygındırlar. Söğütler, ışık ağaçları olup nem istekleri de fazladır. Dere, 

ırmak ve göl kıyılarında, sulak çayırlarda yetişmeyi yeğler, durgun 

sudan zarar görmezler. Tohumları çok küçük, rüzgâr ile hızlı dağılabilir 

ve nemli topraklar bulduğunda çabuk çimlenebilirler (Skvortsov, 

1999). Söğüt türlerinin morfolojik karakterleri büyük çeşitlilik 

göstermektedir ve melezlenme oranı yüksektir (Argus, 1997). Aynı 

habitatı paylaşmak birçok söğüt türünün melez zonları oluşturmasına 

sebep olmuştur (Fritz, Orians ve Brunsfeld, 1994). Melezlenmenin ve 

introgresyonun söğüt türlerinde çok görülmesinden kaynaklanan, 

taksonomideki bu sorunları çözmek zordur (Karrenberg, Edwards ve 

Kollmann, 2002). Melez türler morfolojik özelliklerini iki 

ebeveyninden birden almakta, melez fenotiplerinde bir ebeveyn özelliği 

baskın gelebilmektedir (Thibault, 1998). Bu da türlerin taksonomik 

ayrımlarını zorlaştırmaktadır.  

2. Moleküler Özellikler 

Söğüt türü kromozomu küçük ve tek tiptir. Familyanın diğerlerinde de 

olduğu gibi kromozom sayısı n=19’dur. Bazen kromozom 

fragmentasyonuna bağlı olarak bu sayı 22 olabilmektedir. Suda (1963) 

Söğüt türlerini kromozom sayılarına göre 6 seksiyona ayırmıştır. 

Söğütlerin poliploidi seviyeleri 3x’den 12x’e kadar değişebilmektedir 

(Argus, 1997). Söğütler cinsinin sadece Longifolia seksiyonun üzerine 
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Brunsfeld (1991) tarafından filogenetik analizler yapılmıştır. Türler 

arası infragenerik analizler ise dünyada ilk Argus (1997)  tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Azuma ve ark. (2000) söğüt cinsinin kloroplast 

rbcL nükleotid bölgesine bağlı filogenetik analizleri çalışmıştır. 

Melezlenme, introgresyon ve filogenetik ilişkileri ortaya koymak üzere 

Hardig ve ark. (2010) kloroplast matK bölgesini ve rDNA ITS 

bölgelerini çoğaltmışlardır. Dünya’da Salicaceae familyasında çekirdek  

ribozomal ITS bölgesine bağlı ayrıca moleküler çalışmalar da yapılmış, 

seksiyonların ayrılması için anlamlı veriler elde edilmiştir (Leskinen ve 

Alström-Rapaport,1999, Abdollahzadeh ve ark., 2011). Son yıllarda 

bitki türlerindeki genetik çeşitlilik, moleküler çalışmalarla beraber 

genomik, transkriptomik, proteomik ve metabolomik düzeylerde de 

incelenmektedir. Dünya’da söğütlerde filogenetik ilişkileri inceleyen 

çalışmalar mevcuttur (Brunsfeld ve ark., 1991; Leskinen and Alström-

Rapaport, 1999; Azuma ve ark., 2000; Hardig ve ark., 2010; Chen ve 

ark., 2010; Abdollahzadeh ve ark., 2011; Wu ve ark. 2015; Lauren-

Moreau A ve ark. 2015; Liu ve ark., 2016, Wagner ve ark., 2018, 

Wagner ve ark., 2020). Bu dizi varyasyoların belirlenmesi için önem 

teşkil etmektedir. Birçok söğüt türünde populasyon çalışmaları için de 

mikrosatelit belirteçlerin geliştirilmiş ve bunlar daha sonraki çalışmalar 

için öncü olmuştur (Lian vd., 2001, Barker vd., 2003, Değirmenci vd., 

2020).  

3. Ekolojik Dağılımı 

Söğütlerin doğada dağılımını kısıtlayan en önemli faktörler, tohumun 

çimlenmesi ve fidenin yetişme koşullarıdır. Söğüt tohumları, çimlenme 
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enerjisini çok çabuk yitirmekte; bu nedenle, sürekli nemliliğin olduğu 

alanlarda çimlenebilmektedir. İlkbahar sonu ve yaz başında, tohumlar 

olgunlaşıp etrafa dağıldığında; çimlenme, toprağın nemli-ıslak 

kalabildiği, dere veya sulak alan kenarlarında gerçekleşmektedir. 

Söğüdün, çimlenen tohumlarından gelişen fidenin büyüyebilmesi için 

gereken ışık isteği de fazladır. Bu yüzden nemli olan yerlerin yansıra, 

tam güneş ışığı alan ortamlara ihtiyaç duyar. Tam güneş almayan 

yerlerde çimlenen tohumlar, gelişip fidan olarak büyüyemez (Alp ve 

Aşur, 2017). 

Buna rağmen söğütler geniş bir yayılış alanına sahiptir. Avrupa, Asya 

ve Kuzey Amerika’nın arktik, ılıman, subtropikal ve tropikal bölgeleri 

gibi farklı iklim bölgelerinde ve toprak tiplerinde gelişebilmektedir 

(Smart ve Cameron, 2008). Türlerin habitatları çok geniş aralıklarda 

değişmektedir. Kurak alanlardan sulak alanlara, kumsallardan yüksek 

dağlara kadar hayatta kalabilirler. Söğütler aynı zamanda gölgeye karşı 

toleranssız olan ve bozulmuş yerleri kolonize edebilen öncü türlerdir 

(Newsholme, 1992). Cinsin bu uyarlanabilir özelliği, tohumların küçük 

özelliklerinden gelir. Ayrıca, çoğu söğüt türü, rüzgarla kırılan dalların 

köklenmesiyle kolayca çoğalır ve kendi kendine dağılır (Skvortsov, 

1999). Böylece genotip dallarından vejetatif olarak üreyip çok daha 

uzun bir süre boyunca bir popülasyonda yaşamaya devam edebilir. Bu 

özelliği sayesinde yeni ve üstün çeşitler hızla kök ve sürgün 

oluşturularak yetiştirilebilir.  

Söğütlerin ekolojik dağılımında, farklı özellikler gözlenmektedir. 

Ekolojik dağılıma göre söğütler, iki ana gruba ayrılır. Dere kenarları 
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veya alüvyon topraklar gibi ortamlarda yetişenler; sulak alan gibi suya 

doymuş topraklarda yetişenler. Her iki ortamda da başarılı olan 

söğütlerin uyum sağlama özelliği, fazla gelişmiş olduğundan, besin ve 

oksijen eksikliği koşullarında, öncü bitki olarak kullanılabilir. Türlerin 

çoğu, oksijensiz (hipoksik) ortama uyum sağlasa da mineralleri zengin 

olan toprakları, organik topraklardan daha çok tercih ederler. Birçok 

söğüt türü, yetişme ortamı ve ekolojik istekleri açısından, kanaatkâr 

oluşu, kolay yetiştirilmesi ve hızlı büyümesi gibi nedenlerle 

benimsenerek tercih edilmektedir (Alp ve Aşur, 2017).  

4. Türkiye’deki Söğüt (Salicaceae) Cinsi 

Bugün Türkiye’deki Söğüt türleri alt cins Salix; seksiyon Humboltianae 

Pax, seksiyon Amygdalinae W. Koch, seksiyon Pantandrae (Borrer) 

Schneider, seksiyon  Salix, seksiyon  Subalbae Koidzumi ve  Alt cins 

Vetrix Dumort; seksiyon Hastatae Kerner, seksiyon  Vetrix Dumort, 

seksiyon Vimen Dumort, seksiyon Canae Kerner, seksiyon Helix 

Dumort ve seksiyon Cheilophilae Hao olacak şekilde  2 alt cins, 11 

seksiyon  altında toplanmıştır (Davis, 1965). Bu sayı Türkiye’de tespit 

edilen yeni türlerin eklenmesiyle 13’e çıkmıştır (Skvortsov, 1999). 

Türlerin tanınması ve teşhis edilmesi zordur ve melezlerin varlığı 

yaygındır. 19. yüzyıl’da Avrupa’da melezlerin varlığının anlaşılması 

J.Scopoli tarafından sağlanmış ve türlerin teşhisinin ne kadar zor 

olduğunun altı çizilmiştir (Skvortsov, 1999).  

Eski kayıtlara göre, dünyada Söğüt 300 tür ile yayılış gösteren zengin 

bir cinstir (Argus, 1997). Yeni kaynaklar ışığında ise Söğüt cinsinde 

bulunan türler, tüm dünyada yetiştirilir ve yaklaşık 500 türle temsil 
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edilir (Hardig vd., 2010). Kuzey kürede daha fazla görülen Söğüt türleri 

yoğun olarak Çin (270 tür), Rusya ve Orta Asya Cumhuriyetleri’nde 

(120 tür) bulunmaktadır. Söğütler Kuzey Amerika’da 103 tür ile temsil 

edilirden Avrupa için bu sayı 65’tir (Argus, 1997). Türkiye'de ise doğal 

olarak 27 tür bulunur. Bazı söğüt türleri Türkiye’deki yayılış alanları 

elemanı olarak nitelendirildikleri flora bölgesi ile uygunluk 

içerisindeyken (İran-Turan elemanı olarak nitelenen S. aegyptiaca 

sadece Doğu Anadolu Bölgesi’nde yayılış göstermesi gibi), bir kısmı 

bu özelliği göstermezler (örneğin Avrupa- Sibirya elemanı olarak 

nitelendirilen S. fragilis in Türkiye’deki yayılış alanı Öksin sahası ile 

sınırlı kalmayıp, Doğu Anadolu Bölgesi’ne de taşar) (Avcı, 1999). 

Türkiye Söğütlerinden 4 tanesi endemiktir; Salix. trabzonica (trabzon 

söğüdü), S. purpurea subsp. leucodermis (erguvani söğüt), Salix 

rizeensis Güler & Zielinski (rize söğüdü) ve Salix anatolica (ana söğüt). 

Diğerleri ise; Salix alba (ak söğüt), Salix acmophylla (acem söğüdü), 

Salix aegyptiaca (halef) Salix amplexicaulis (çifte söğüt), Salix 

armenorossica (kars söğüdü), Salix apoda (bodur söğüt), Salix 

babylonica (salkım söğüt), Salix caprea (sorgun), Salix caucasica 

(yayla söğüdü), Salix cinerea (boz söğüt), Salix elaeagnos (iğde 

söğüdü), Salix elbursensis (viyale), Salix excelsa (boylu söğüt), Salix 

fragilis (gevrek söğüt), Salix pedicellata subsp. pedicallata (pisiklik), 

Salix pentandra (soyurgan), Salix pentandroides (dere soyurganı), Salix 

pseudodepressa (koyak söğüdü), Salix pseudomedemii (kara söğüt), 

Salix triandra subsp. triandra (bağ söğüdü), Salix triandra subsp. 

bornmuelleri (bağ söğüdü), Salix wilhelmsiana (ırmak söğüdü), Salix 

viminalis (sepetçi söğüdü), Salix. myrsinifolia (murt söğüdü)’ dır 
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(Güner vd., 2012).  Türkiye’de Söğüt açısından en zengin bölge, 

ülkemizde mevcut olan 27 türün 23’ünü barındıran Karadeniz 

Bölgesi’dir ve bunu 15 türle Doğu Anadolu Bölgesi izlemektedir 

(Tablo 1). Söğüt türleri bakımından en az çeşitliliğe sahip bölgemiz ise 

6 türle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir (Arıhan ve Güvenç, 2009). 

Türkiye ve dünya için yeni bir Söğüt türü olan S. rizeensis, tarafından 

Rize’de tanımlanmış (Zielinski ve Güner, 2000) ve türle ilgili 

morfolojik araştırmalar Terzioğlu ve ark. (2007) tarafından 

gerçekleştirilmiştir.  Bu türün yanı sıra S. myrsinifolia Salisb. ve 

endemik olarak S. purpurea subsp. leucodermis Yalt.(erguvani söğüt) 

floranın 11. cildine Türkiye florası için yeni türler olarak eklenmiştir 

(Zielinski ve Güner, 2000). Türkiye’de söğüt cinsi ile ilgili eksik 

bilgileri tamamlamak adına Ankara çevresinde yetişen söğüt türleri 

incelenmiş ve morfolojik özellikleri ile 9 tür belirlenmiştir. Aynı türler 

üzerinde yapılan odun anatomisi çalışmalarından da net bir ayrım 

gözlenememiştir (Arıhan ve Güvenç, 2011). Bunun dışında Söğütlerde 

çalışılmış birçok anatomik çalışma mevcuttur (Yazgan vd., 1986, 

Maroder vd., 2000, Cooper ve  Cass, 2001, Dong ve Zhang, 2001, 

Şimşek, 2014). Türkiye’de söğüt türlerinin ilişkilerinin anlaşılması için 

moleküler ve morfolojik çalışmalar da yapılmıştır (Acar, 2017; Acar ve 

ark., 2020).  
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Tablo 1. Türkiye Söğüt türlerine ait bilgiler  

No Tür ismi Türkiye Yayılış Alanları 

(Güner vd., 2012; Acar, 

2017) 

Dahil olduğu Major Flora 

 (Skvortsov, 1999; Dickmann 

ve, Kuzovkina, 2014 ) 

1 

Salix acmophylla 

Boiss. 

Yukarı Fırat Bölümü, 

Yukarı Murat-Van 

Bölümü, Hakkari Bölümü, 

Orta Fırat Bölümü, (Dicle 

Bölümü 

Avrasya, Afrika 

2 

Salix triandra L. subsp. 

triandra L. 

Asıl Ege Bölümü, Yukarı 

Sakarya Bölümü, 

Erzurum-Kars Bölümü, 

Yukarı Murat-Van 

Bölümü, Hakkari Bölümü, 

Adana Bölümü  

Avrasya, Japon, Afrika, Kuzey 

Amerika 

2 Salix triandra L. subsp. 

bornmuelleri 

(HAUSSKN.) A. SKV. 

Orta Karadeniz Bölümü Avrasya, Afrika, Kuzey Amerika 

3 

S. pentandra L. 

Batı Karadeniz Bölümü, İç 

Batı Anadolu Bölümü, 

Adana Bölümü 

Avrasya, Kuzey Amerika 

4 

Salix pentandroides A. 

SKV. 

Batı Karadeniz Bölümü, 

Doğu Karadeniz Bölümü, 

Erzurum-Kars Bölümü, 

Yukarı Murat-Van 

Bölümü 

- 

5 
Salix alba L. 

Tüm Türkiye Avrasya, Çin, Afrika, Kuzey 

Amerika 

6 

Salix excelsa J. F. 

GMELIN 
 

Batı Karadeniz Bölümü,  

Doğu Karadeniz Bölümü, 

Asıl Ege Bölümü,  Yukarı 

Sakarya Bölümü, Orta 

Kızılırmak Bölümü,  

Yukarı Kızılırmak 

Bölümü,  Erzurum-Kars 

Bölümü,  Yukarı Murat-

Van Bölümü,  Adana 

Bölümü 

Avrasya 
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7 

Salix fragilis L. 

Çatalca-Kocaeli Bölümü, 

Batı Karadeniz Bölümü, 

Doğu Karadeniz Bölümü, 

Yukarı Sakarya Bölümü, 

Yukarı Fırat Bölümü, 

Erzurum-Kars Bölümü, 

Yukarı Murat-Van 

Bölümü 

Avrasya, Çin 

8 

Salix babylonica L. 

Istranca Bölümü, Çatalca-

Kocaeli Bölümü, Güney 

Marmara Bölümü, Orta 

Karadeniz Bölümü, Doğu 

Karadeniz Bölümü, Asıl 

Ege Bölümü, Adana 

Bölümü 

Avrasya, Çin, Japon, Kuzey 

Amerika 

9 Salix apoda TRAUTV. Doğu Karadeniz Bölümü Avrasya 

10 Salix myrsinifolia 

SALISB. Batı Karadeniz Bölümü 
Avrasya, Kuzey Amerika 

11 
Salix caucasica 

ANDERSSON 

Batı Karadeniz Bölümü, 

Orta Karadeniz Bölümü, 

Doğu Karadeniz Bölümü, 

Avrasya 

12 

Salix pedicellata DESF. 

subsp. pedicellata DESF. 

Doğu Karadeniz Bölümü, 

Konya Bölümü, Yukarı 

Fırat Bölümü, Antalya 

Bölümü, Adana Bölümü, 

Orta Fırat Bölümü 

Afrika 

13 

Salix caprea L. 

Istranca Bölümü, Çatalca-

Kocaeli Bölümü, Güney 

Marmara Bölümü, Batı 

Karadeniz Bölümü, Orta 

Karadeniz Bölümü, Doğu 

Karadeniz Bölümü, Asıl 

Ege Bölümü, Yukarı Fırat 

Bölümü, Erzurum-Kars 

Bölümü  

Çin, Japon 

14 
Salix aegyptiaca L. 

Yukarı Murat-Van 

Bölümü, Hakkâri Bölümü  
Avrasya 
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15 

Salix cinerea L. 

Istranca Bölümü, Çatalca-

Kocaeli Bölümü, Güney 

Marmara Bölümü, Batı 

Karadeniz Bölümü, Yukarı 

Sakarya Bölümü 

Çin 

16 

Salix pseudomedemii E. 

WOLF 

Batı Karadeniz Bölümü, 

Orta Karadeniz Bölümü, 

Doğu Karadeniz Bölümü, 

Yukarı Sakarya Bölümü, 

Yukarı Fırat Bölümü, 

Erzurum-Kars Bölümü, 

Yukarı Murat-Van 

Bölümü, Adana Bölümü 

Avrasya 

17 

Salix pseudodepressa A. 

SKV. 

Doğu Karadeniz Bölümü, 

Erzurum-Kars Bölümü, 

Yukarı Murat-Van 

Bölümü 

Avrasya 

18 Salix viminalis L. Çatalca-Kocaeli Bölümü  Avrasya, Kuzey Amerika 

19 

Salix armenorossica A. 

SKV. 

Doğu Karadeniz Bölümü, 

Yukarı Fırat Bölümü, 

Erzurum-Kars Bölümü, 

Yukarı Murat-Van 

Bölümü 

Avrasya 

20 
Salix elaeagnos SCOP. 

Batı Karadeniz Bölümü, 

Orta Karadeniz Bölümü 
Avrasya, Afrika, Kuzey Amerika 

21 

Salix elbursensis BOISS. 

Doğu Karadeniz Bölümü, 

Yukarı Fırat Bölümü, 

Erzurum-Kars Bölümü,  

Yukarı Murat-Van 

Bölümü, Hakkâri Bölümü 

Avrasya 

22 

Salix amplexicaulis 

BORY ET CHAUB. 

Çatalca-Kocaeli Bölümü, 

Ergene Bölümü, Güney 

Marmara Bölümü, Batı 

Karadeniz Bölümü, Orta 

Karadeniz Bölümü, Asıl 

Ege Bölümü, Yukarı 

Sakarya Bölümü 

Avrasya 
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23 Salix rizeensis GÜNER 

ET ZIEL. (endemik) 

Doğu Karadeniz Bölümü 

İkizdere/Rize 
- 

24 Salix purpurea L. subsp. 

leucodermis YALT. 

(endemik) 

Asıl Ege Bölümü  

Köyceğiz/ Muğla 

- 

25 

Salix wilhelmsiana BIEB. 

Doğu Karadeniz Bölümü, 

Erzurum-Kars Bölümü, 

Hakkari Bölümü 

Avrasya, Çin 

26 Salix  anatolica J. 

Zieliński & D. 

Tomaszewski (endemik) 

Adana Bölümü  

Pozantı /Adana - 

27 Salix trabzonica A. SKV. 

(endemik) 

Doğu Karadeniz Bölümü  

Bayburt 
- 

 

5. Kullanımı-Yararlanımı-Ekonomik Özellikler 

 

Söğüt türleri, önemli ekolojik özelliklerinin yanı sıra, farklı 

organizmalar için zengin habitat ve gıda kaynağı, hayvanlar için 

barınak ve gölge, birçok küçük canlı için yaşam ortamı oluşturur. 

Genellikle bu ağaçlara tüneyen ötücü kuşlar ile su kuşlarının, en güzel 

görüntüleri için de uygun ortam sağlar.  Kanıtlar, Orta Doğu'daki 

nehirler boyunca yaşayan insanların 10.000 yıldan fazla bir süredir 

kavak ve söğütleri yemek pişirmek, ısınmak ve konutlarının inşası için 

kullandığını göstermektedir (Stettler, 2009). Eski uygarlıklar söğütleri 

mobilya, kar ayakkabısı, ok şaftı, balık kapanı, ağ ve ip, barınak, çitler 

ve tıbbi ilaçlar için kullanmıştır (Kuzovkina ve ark., 2008). Söğüt 

ağacından günümüzde selüloz ve kağıt üretimi, küçük el aletleri yapımı, 

odun ihtiyacının karşılanması, hayvanlar için yem olarak kullanılması 

gibi çeşitli alanlarda da yararlanılmaktadır (Tablo 2). Genç dalları 

kırılmadan bükülebildiği için, binlerce yıldan beri su bentlerinin ve 

hendeklerin tahkimi, çit yapımı, sepet imali gibi işler için yoğun 
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biçimde kullanılmaktadır.  

 

A. Peyzaj: Farklı form çeşitliliğine sahip olan söğüt türleri, kullanım 

özellikleriyle bitkisel tasarım çalışmalarında, önemli potansiyel 

oluşturmaktadır. Dekoratif görünümlü söğüt ağaçları ve çalıları, 

büyük bahçeler ve parklarda uygulanan peyzaj çalışmalarında 

tercih edilirken, bodur veya alpin türleri de küçük bahçeler ve 

kaya bahçeleri için önerilmektedir.  

Bulunduğu yere kolayca uyum sağlayan söğütler, hızla köklenir 

ve gelişir; yayılan geniş kök sistemiyle toprağı sıkı tutar. Bu 

nedenle nehir kıyıları, göller, suni göletler, drenaj alanları ve 

doğal kanalların çevresini sabitlemek için kullanılır. Kum tepeleri 

gibi dengesiz yüzeylerde, kuraklığa dayanıklı söğüt türleri 

dikilerek, alan daha istikrarlı hale getirilebilir. Söğütler, sulak 

alanlardaki önemli ekolojik ilişki ve işlevleri nedeniyle, sulak 

alan restorasyon projelerinin başlıca elemanı olarak önem 

kazanmaktadır. 

Özellikle, su veya rüzgâr erozyonu sorunu olan alanlarda, zor 

koşullara rağmen dayanıklı yapısıyla gelişme gösterebilir. Hızlı 

büyümelerinden dolayı, çit oluşturacak şekilde dikildiğinde, 

rüzgâr kesici ve karayollarında gürültü önleyici işlevi vardır (Alp 

ve Aşur, 2017).  

 

B. Fitoremediasyon: Son yıllarda, kimyasallarla bozulmuş 

sahaların iyileştirilmesi çalışmalarında da yararlanılmaktadır. 

Toprağı kirleten kimyasallara karşı, yüksek direnç gösteren söğüt 
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türleri, kirletilmiş toprakların ıslahında kullanılmaktadır. Bu 

özelliği nedeniyle, hava ve toprak kirliliği görülen sanayi 

bölgelerinde dikilmesi tavsiye edilir. Farklı söğüt türünde yapılan 

araştırmada Cu ve Zn konsantrasyonlarının çok fazla değiştiği, 

dokular arası metal birikiminin topraktaki metal oranını 

değiştirdiği ifade edilmiştir (Nissen ve Lepp, 1997). S. 

babylonica, S. purpurea, S. cinerea, S. fragilis ve S. viminalis 

türleri Türkiye’de bulunan ve dünya çalışmalarında fazla metal 

emilimi ile fitoremediasyonda tercih edilen türlerdir.  

 

C. Fitokimya: Yüzlerce yıldır halk tarafından kullanılan ve bugün 

çağdaş fitoterapi tarafından da kullanımı kabul edilmekte olan 

ilaçlar arasında söğüt kabuğundan elde edilen ‘cortex salicis’, 

aspirinin daha az etkili bir öncüsü olan salisinin özgün kaynağıdır 

(Baytop, 1997). Ağaç kabuklarında bulunan salisilin, salisilik asit 

molekülüne dönüşerek aspirinin ham maddesi olan asetil salisilik 

asitin keşfine öncü olmuştur. Araştırmalar ışığında bu molekülün 

antikanser özelliği olduğu da bilinmektedir (Mahdi vd., 2006). 

Söğüt cinsinin antioksidan gücü ve antienflamatuar etkisine 

katkısı birçok çalışmada vurgulanmıştır. Bu çalışmalarda 

kullanılan türler (S. purpurea, S. alba, S. amplexicaulis, S. 

babylonica, S. elaeagnos, S. fragilis, S. triandra, S. caprea, S. 

aegyptiaca) şu ana kadar farmakolojide olumlu sonuçlar vermiştir 

ve bu türler Türkiye'de de doğal yayılış göstermektedirler 

(Akyürek ve Acar, 2020). 
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Nahrstedt ve ark. (2007), S. purpurea, S. daphnoides ve S. fragilis 

türlerinde genç dallarında veya parçalanmış kuru kabuklarında 

çalışmalar yapmıştır. Söğüt kabuğu ekstraktında (S. purpurea) yapılan 

klinik ve farmakolojik araştırmalara göre, sadece salisilik alkol 

türevlerinin değil, polifenollerin de anti-inflamatuar etkilerin 

sağlanmasında önemli bir rolü olduğu vurgulanmıştır (Freischmidt ve 

ark., 2015). Başka bir çalışmada, farklı söğüt türlerinin kabuk ve 

yapraklarından ekstraktlar hazırlanmış ve bu ekstraktların kimyasal 

içeriği ve antioksidan gücü analiz edilmiştir. Sonuç olarak; 13 bileşik 

(klorojenik asit, vanilik asit, kafeik asit, trans-sinnamik asit, gallik asit, 

p-hidroksibenzoik asit, siringik asit, p-kumarik asit, flavonoidler, rutin, 

epikateşin, kersetin, naringin) söğüt türlerinde de tanımlanmıştır 

(Gligorić ve ark, 2019). Türkiye’de de doğal olarak yayılış gösteren bu 

türler: S. alba, S. amplexicaulis, S. babylonica, S. elaeagnos, S. fragilis, 

S. purpurea, S. triandra’dır. ‘S. caprea’ türünün çiçeklerinden elde 

edilen etanol özütü üzerinde yapılan in vitro çalışmalar, güçlü bir 

antioksidan etki ve yüksek miktarda polifenol ihtiva etmektedir (Alam 

ve ark, 2006). S. aegyptiaca yaprak, ağaç kabuğu ve çiçeklerden 

değişen polaritelere sahip bitki ekstraktları hazırlanmış ve en yüksek 

antioksidan aktivite (DPPH), toplam flavonoid ve toplam fenolik içeriği 

etanol ekstraktında gözlenmiştir (Enayat ve Banerjee, 2009). S. alba 

bitkisi etanol ekstraktının antioksidan (DPPH), toplam fenolik içeriği, 

sitotoksik ve antimikrobiyal (İnsan lösemi hücre hattına karşı) etkileri 

incelenmiştir (Sulaiman ve ark., 2013). S. aegyptiaca'nın antioksidan 

özelliği olduğu bilinmektedir ve buna dayanarak türün dış kabuğunda 

hetapaprotektif etkisi araştırılmıştır (Nauman ve ark. 2020). Dünya’da 
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fitokimyasal olarak çalışılan söğüt türlerine filogenetik olarak en yakın 

akraba olan ve Türkiye’de doğal yayılış gösteren söğüt türleri, S. 

acmophylla, S. purpurea subsp. leucodermis (endemik), S. myrsinifolia 

ve S. caucasica olarak belirlenmiş ve gelecek potansiyelleri olduğunun 

altı çizilmiştir (Akyürek ve Acar, 2020). 

 

D. Biyoenerji: Söğütlerin diğer önemli bir ekonomik değeri ise 

dünya genelinde enerji projelerinde en çok kullanılan türler 

arasında olmalarıdır (Vermerris, 2008). Söğütlerin; çabuk 

köklenebilmesi, kolaylıkla üretilebilmesi, hızlı büyümesi, sürgün 

verme kapasitesinin yüksek olması, oldukça farklı iklim ve toprak 

koşullarında yetişebilmesi, kontrollü su ve gübre kullanılması, 

abiyotik ve biyotik faktörlere dirençli olması gibi nedenlerle, 

enerji plantasyonları tesisine uygun tür olarak kabul edilir. 

(Herrera, 2006; Smaliukas, Noreika ve Karalius, 2007). (). 

 

Günümüzde, biyokütle (biomas) üretimi ve enerji ormanları 

oluşturulması konularında, üzerinde en fazla durulan bitkiler arasında 

yer alır. Endüstriyel amaçlı plantasyonlarda, söğüt türlerinde yapılan 

ıslah çalışmaları sonucu elde edilen hibrit çeşitlerinin, giderek önem 

kazandığı ve daha büyük ölçekte kullanıldığı gözlenmektedir. 

(Aravanopoulos, Kim ve Zsuffa, 1999; Herrera, 2006) 

 

Dünya’da biyokütle çalışmarında en çok S. purpurea, S. eriocephala, 

S. suchowensis ve S. miyabeana türleri çalışılmakta ve bunların genetik 

içerikleri incelenmektedir (Serapiglia ve ark., 2014). Bu türler arasında 

ise S. miyabeana, S. purpurea, S. viminalis türlerinin triploid 
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melezlerinin en büyük biyokütle artışını gösterdiği belirlenmiştir (Fabio 

ve Smart, 2018). 

 

Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi sera gazı 

azaltma seçeneği olarak plantasyon ormancılığına vurgu yapılmaktadır 

(Arora ve ark, 2014). Bu çerçevede öne çıkan söğüt türüdür. Çünkü 

söğüt, diğer avantajları yanında biyokütlesinin biyoyakıta 

dönüştürülmesi esnasında fosil yakıtlardan daha düşük sera gazı 

emisyonlarına sahip olmasıdır (Keoleian ve Volk, 2005) 

 

Söğüt ağacından, selüloz ve kağıt üretimi, küçük el aletleri yapımı, 

odun ihtiyacının karşılanması, hayvanlar için yem olarak kullanılması 

gibi çeşitli alanlarda yararlanılmaktadır. Genç dalları kırılmadan 

bükülebildiği için, binlerce yıldan beri su bentlerinin ve hendeklerin 

tahkimi, çit yapımı, sepet imali vb işler için yoğun biçimde 

kullanılmaktadır (Alp ve Aşur, 2017).  

 

Çiçekli bitki olan "S. aegyptiaca var longifrons" türü, özellikle 

Avrupa’da kesme çiçekçilik alanında değerlendirilir. Mart ayı 

ortalarında çiçeklenmeye başlayan bitkinin, çiçekli dalları demetler 

halinde satışa sunulmaktadır. İç mekânda yaydığı hoş koku ve güzel 

görünümünün yanısıra, uzun ömürlü oluşuyla da tercih edilmektedir 

(Alp ve Aşur, 2017). 

 

Anadolu bahçe kültüründe önemli bir yere sahip olan Söğüt özellikle 

dere ve su kenarlarında olmak üzere ıslak alanlardaki önemli bir orman 

ağacı türüdür. Buna rağmen Türkiye'de çalışılan söğüt klonlarının 

sayısı sınırlıdır ve kavak plantasyonları kadar değildir (Akgül ve 
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Tunçtaner, 2011). 

 

Türkiye, doğal söğüt taksonları açısından zengin çeşitliliğe sahiptir. 

Ülkemizde, hem odun ihtiyacının karşılanması, hem de peyzaj 

düzenleme ve toprak ıslahı çalışmalarında kullanılabilecek, çok çeşitli 

takson ve genotip bulunduğu düşünülmektedir. Ancak, bunların üretim 

ve kullanım olanaklarının değerlendirilmesine yönelik araştırmalar, 

sınırlı düzeyde ve yetersizdir. Bu konunun, farklı yönleriyle ele alınarak 

geliştirilmesi, çeşitli alanlarda önemli kazanımlar sağlayacaktır. 
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Tablo 2. Türkiye Söğüt Taksonlarının mevcut ve muhtemel ekolojik ve ekonomik 

kullanım alanları  
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S. acmophylla            

S. triandra subsp. triandra            

S. triandra subsp. 

bornmuelleri 

           

S. pentandra            

S. pentandroides            

S. alba            

S. excelsa            

S. fragilis            

S. babylonica            

S. apoda            

S. trabzonica             

S. myrsinifolia            

S. caucasica            

S. pedicellata subsp. 

pedicellata 

           

S. caprea            

S. aegyptiaca            

S. cinerea            

S. pseudomedemii            

S. pseudodepressa            

S. viminalis            

S. armenorossica            

S. elaeagnos            

S. elbursensis            

S. amplexicaulis            

S. rizeensis            

S. purpurea subsp. 

leucodermis 

(endemik) 

           

S. wilhelmsiana            

S. anatolica            
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GİRİŞ 

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması, biyodizel üretimini ön 

plana çıkaran alternatif yakıt stratejilerini vurgulamaktadır. Biyodizel, 

genellikle bitkisel ve hayvansal kökenli yağların yapılarında bulunan 

uzun zincirli yağ asitlerinin çeşitli katalizör türleri ve alkol eşliğindeki 

tepkimeler sonucu elde edilen metil esterlerdir (Atabani et al. 2019). 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından biyodizel üretimi, çevre dostu ve 

uygun maliyetli ekonomik faydaları nedeniyle büyük ölçüde tercih 

edilmektedir. Ancak biyodizelin kullanımında verimliliğini etkileyen 

çeşitli sınırlamalarda bulunmaktadır. Bu sınırlamaların başında, 

biyodizelin kullanım ömrünü ve buna bağlı olarak motor performansını 

olumsuz etkileyen oksidasyon (oksitlenme) konusu gelmektedir. 

Biyodizel üretimi sırasında tekrarlı zincir modifikasyonlarından sonra 

kimyasal reaksiyonlar sonucu ortamda oksidasyona eğilimli serbest 

radikal bileşikleri oluşmaktadır. Bu sebeple, oksidatif kararlılığın 

belirlenmesi ve bunun en üst düzeyde tutulması istenmektedir. Bunun 

için biyodizelde doğal ve sentetik antioksidan kullanımı ile serbest 

radikallerin miktarının azaltılması ve oksidasyonun geciktirilmesi ön 

plana çıkmaktadır.  

Yaşadığımız son yüzyılda, hızlı nüfus artışına bağlı olarak enerjiye olan 

talebin giderek arttığı görülmektedir.  
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Buna bağlı olarak enerjiyi üretmek için sera gazlarını azaltmak 

amacıyla fosil yakıtlar yerine biyodizel kullanımı ön plana çıkmaktadır 

(Kumar et al. 2011). Güvenli ve ekonomik olması biyodizelin başlıca 

faydaları arasında yer almaktadır (Zhang et al. 2015). Ayrıca, atmosfere 

daha düşük seviyelerde karbon monoksit (CO), hidrokarbonlar ve 

partikül madde yaydıkları için fosil yakıtlara alternatif olarak 

düşünülmektedir (Thanh et al. 2014). Biyodizelin toksik olmayan 

doğası, kullanımda optimum avantaj sağlamaktadır. Biyodizel, basit 

prosesler sonucu yemeklik, yemeklik olmayan bitkisel ve hayvansal 

yağlardan, atık yağlardan, mikrobiyal yağlardan ve çeşitli alg 

yağlarından kolaylıkla üretilebilmektedir. Biyodizel üretimi bölgedeki 

yağ hammadde potansiyeli, iklim ve coğrafi konum gibi parametrelerle 

doğrudan ilişkilidir. Biyodizel üretimi için, süper kritik akışkan 

yöntemi, emülsifikasyon, piroliz ve transesterleşme gibi çok çeşitli 

kapsamlı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerin arasında, 

transesterleşme yöntemi, proses sadeliği ve yüksek dönüşüm verimi 

sağlamasından dolayı üstünlüğünü devam ettirmektedir (Jemima 

Romola et al. 2021; Mirhashemi and Sadrnia 2020). Transesterleşme 

prosesinde temel olarak sodyum hidroksit (NaOH), Potasyum Hidroksit 

(KOH) gibi homojen bazlı katalizörler kullanılmaktadır. Daha sonra, 

transesterleşme tepkimesi sonucu ana ürün olarak biyodizel ile birlikte 

yan ürün olarak gliserol üretilir (Singh et al. 2019). 
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Biyodizel çok çeşitli avantajlara sahiptir fakat ticarileşmesi ve 

uygulanabilirliği dezavantajı ile karşı karşıyadır. Biyodizelin özel 

standart koşullarda depolama kapasitesi ve yakıtın korunması 

oksidasyon kararlılığının tam olarak sağlanabilmesi açısından özel 

önem gerektirmektedir. Biyodizel yakıtta bir hafta içinde acılaşma 

(oksidasyon) meydana gelirken, geleneksel dizel yakıtlar daha yüksek 

oksidasyon kararlılığına sahiptir. Biyodizelde oksidasyon kaynaklı 

nihai ürünlerin (çözünmeyen zamklar) kümülatif birikimi yakıt 

filtrelerinde blokajlara veya tıkanmalara neden olmaktadır 

(Varatharajan and Pushparani 2018).  

 

Biyodizel, yukarıda belirtilen dezavantajların yanı sıra, radikal 

kimyasal reaksiyonlarda bozunmaya eğilimlidir. Bozunma 

reaksiyonlarının hızını en aza indirmek ve oksidatif kararlılığı artırmak 

amacıyla biyodizele çok çeşitli doğal veya sentetik antioksidanlar 

eklenmektedir (Aparecida et al. 2019). Bu derleme çalışmasında farklı 

kaynaklardan üretilmiş biyodizel yakıtların oksidatif kararlılığı üzerine 

etkili olan çeşitli sentetik ve doğal antioksidanların etkinliği 

tartışılmıştır. Ayrıca bu çalışma, biyodizelin yaşlanma sürecini önleme 

ve geciktirmede antioksidanların rolünün kritik önemini ortaya koyan 

bir karşılaştırma çalışmasıdır.   

1. BİYODİZEL AYNAKLARI 

Biyodizel üretiminin ilk başlarında, zeytin yağı, hindistan cevizi yağı, 

soya fasulyesi yağı, hardal yağı, kolza yağı, mısır yağı, palmiye yağı, 

pirinç yağı, aspir yağı vb. yenilebilen hammaddeler kullanılmıştır 



96 | SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM SİSTEMLERİNİN ETKİNLİĞİ 

 

(Mahdavi, Abedini, and Darabi 2015). Biyodizel üretiminde kullanılan 

yenilebilir hammaddeler sınırlı ekim alanı, çevresel koşullarına sınırlı 

uyarlanabilirlik ve yüksek fiyatlar gibi dezavantajlara sahiptir. Uzun 

vadeli gıda üretiminde kullanılan bitkisel ve hayvansal yağlar gibi 

yenilebilir hammaddeler ile rekabet etmektedir. Bu nedenle, biyodizel 

üretiminde bu tür sınırlamaların aşılması için, dünya çapındaki 

araştırmacılar yeni alternatif kaynaklar aramaya yönelmişlerdir 

(Jemima Romola et al. 2021).  

Biyodizel üretiminde kullanılan yenilebilir olmayan yağlara örnek 

olarak jatropha yağı ve sabun cevizi yağı verilebilir. Yenilebilir 

olmayan yağların kullanılmasının önemli faydası sürdürülebilir olması, 

tedariğinin kolay olması ve gıda sektöründe kullanılmamasıdır. Sonuç 

olarak, yenmeyen yağlar biyodizel üretimi için uygun bir hammadde 

olarak kabul edilmektedir. Ancak, biyodizel üretimi için yenmeyen yağ 

kullanmanın en büyük dezavantajı, yenilebilir olmayan yüksek serbest 

yağ asidi içeriğidir. Bu sebeple, yenmeyen yağlar biyodizel üretiminde 

transesterleşmeden önce esterleştirme olarak bilinen ön işlem aşaması 

gerektirmektedir (Chhetri, A.B., Tango, M.S. Budge, S.M. Watts, C.K 

and Islam 2008). Belirtilen dezavantajlarla mücadelede yeni ve 

potansiyel kaynak arayışı içinde, makroalgler ve mikroalgler birçok 

araştırmacı için ilgi odağı haline gelmiştir.  

Makroalglerin ve mikroalglerin potansiyeli, küresel kullanım için 

yeterlidir. Birçok araştırma makalesi, mikroalg yağının üretim 

maliyetlerini %25 oranında azaltarak daha yüksek verimle biyodizel 

üretileceğini öne sürmektedir (Sani, Daud, and Abdul Aziz 2013).  
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Mikroalg kaynakları, biyodizel üretimi için mükemmel 

hammaddelerdir. Mikroalglerden üretilen biyodizel yakıtlar, düşük 

NOx emisyonlarına ve oksidatif kararlılığa sahip olmakla birlikte, 

çevreye daha zararlı ve düşük maliyetlidir (Adewale, Dumont, and 

Ngadi 2015).  

Gıda endüstrisi kaynaklı atık yağ ürünleri biyodizel üretiminde yağ 

asitlerinin esterlerinin sentezi için hammadde olarak kullanılmaktadır 

(Cubas et al. 2016).  Tarım endüstrisi kaynaklı sıvı yağlar biyodizel 

üretimi için son derece faydalı bir kaynak olarak hizmet vermektedir. 

Bu nedenle, son derece ekonomik olan atık yağ kaynaklarından üçüncü 

nesil biyodizel üretimine geçilmiştir. Dördüncü nesil biyodizel üretimi 

içinde, fotobiyolojik güneş yakıtları ve elektroyakıtlar düşünülmek-

tedir. Güneş biyoyakıtları elde etmek için, güneş enerjisinin doğrudan 

biyodizele dönüştürülmesi, yakın zamanda başlamış bir araştırma 

alanıdır. Güneş enerjisinin güneş biyoenerjisine dönüşümü fotosentetik 

mikroorganizmalar tarafından gerçekleşmektedir (Aro 2016).  

Biyodizel üretiminde kullanılan diğer potansiyel kaynaklar arasında 

motorda güçlü ateşleme yapan aspir (Carthamus) bulunmaktır ve aspir 

Türkiye’de geniş ticari ölçeğe sahiptir (Al-Samaraae et al. 2020; 

Yesilyurt et al. 2020).  

Ayrıca sentetik antioksidanların biyodizel ile karıştırıldıktan sonra 

oksidatif kararlılığı arttırdığı kanıtlanmıştır. Sızma yemeklik yağlar ve 

atık yemeklik yağlar biyodizel üretiminde kıyaslandığında, atık 
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yemeklik yağların süper katalizör görevi üstlendiği tespit edilmiştir 

(Jemima Romola et al. 2021; Poudel et al. 2017).  

2. BİYODİZELİN OTO-OKSİDASYON MEKANİZMASI 

Doymamış yağlardaki çift bağların oksijen (O2) ile tepkime vermesi 

oto-oksidasyon olarak adlandırılmaktadır. Bir yağ asidi zincirinin 

oksidasyonu, çeşitli mekanizmalar içeren karmaşık bir süreçtir. 

Biyodizel havaya veya suya maruz kaldığında, moleküldeki yağ asidi 

zincirinin doymamışlığı ve çift bağların varlığı nedeniyle O2 ile kolayca 

oksitlenme potansiyeline sahiptir. Yağ asitlerinin çok sayıda çift bağ 

içermesi ile oksidasyona olan hassasiyet artmaktadır. Bu çift bağlar, 

güçlü bir simetrik sigma ve bir pi bağına sahiptir. Doymamışlık 

sembolü olan pi bağlarının daha zayıf ve daha az enerjiye sahip 

olmalarından dolayı, doymamış bileşikler son derece reaktif 

olmaktadır. Bu nedenle, yağ asidindeki çift bağların sayısı ve 

oksitlenme eğilimi arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır (Decker, 

Alamed, and Castro 2010). Kararsız, allilik hidro-peroksitler, 

aşağıdakilerin birincil çift bağların oksidasyon ürünleridir. 

Kararsızlıkları nedeniyle kolayca çeşitli ikincil oksidasyon ürünleri 

oluştururlar. Yağ asidi metil esterlerinin oto-oksidasyonu serbest 

radikal zincir reaksiyonudur ve bu reaksiyon mekanizması başlama, 

büyüme ve sonlanma olmak üzere üç adımdan oluşmaktadır (Rashedul 

et al. 2015).  
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Birincil oksidasyon reaksiyonu üç temel basamaktan oluşmaktadır. İlk 

basamakta karbon serbest radikali oluşturmak amacıyla karbondan 

hidrojen atomunun çıkarılmasıdır.  

RH + I*→R*+IH (I* :Başlatıcı radikal               (1) 

İkinci olarak, oluşan yeni karbonlu serbest radikali büyüme adımını 

devam ettirmek için diatomik oksijen atomu ile tepkime verir.  

R*+O2→ROO* (ROO* : Peroksit radikal               (2) 

ROO *→ROOH + R*                  (3) 

Üçüncü olarak, iki serbest radikal birbirleri ile reaksiyona girdiğinde 

kararlı ürünler elde edilir ve zincir reaksiyonu sona erer (Jemima 

Romola et al. 2021). 

R*+R*→R-R        (4)  

ROO*+ROO*→kararlı ürünler         (5) 

3. ANTİOKSİDAN ÇEŞİTLERİ 

Antioksidanlar biyodizel bozunma sürecini önemli ölçüde 

yavaşlatmaktadır. Antioksidan ilavesi, oksidatif stabilite 

mekanizmalarını güçlendirmek ve biyodizellerin NOx emisyonlarını 

azaltmak için etkili bir yöntem teşkil etmektedir  (Varatharajan, 

Cheralathan, and Velraj 2011).  
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Antioksidanlar, substratların oto-oksidasyonunu engelleyerek ikincil 

ürünlerin oluşumunu kontrol etmekte ve geciktirmektedir. Birincil 

antioksidanlar serbest radikal sonlandırıcılardır ve aynı zamanda zincir 

kırıcı antioksidanlar olarak da adlandırılmaktadırlar. İkincil 

antioksidanlar hidroperoksit ayrıştırıcılardır. Yüksek enerjili lipid 

radikalleri, birincil antioksidanlarla reaksiyona girdiklerinde 

termodinamik olarak daha kararlı ürünlere dönüştürülebilmektedirler.  

Peroksil içermeyen radikal ROO*'a bir hidrojen atomu bağışlayan, 

birincil antioksidanlar yayılma reaksiyonunu yavaşlatmakta veya 

durdurmaktadır. Çoğunlukla, birincil antioksidanlar, aktif OH veya NH 

gruplarından serbest radikallere hidrojen bağışlamaktadır (Rashedul et 

al. 2015). Yer değiştirmiş fenol ve tiyofenol bileşikleri en yaygın olarak 

kullanılan birincil antioksidanlardır. Bu sınıf ayrıca tokoferoller ve 

flavonoidler gibi doğal antioksidanları da içermektedir. İkincil 

antioksidanlar, etkili ayrışma için hidroperoksitlere neden olarak zincir 

başlatma reaksiyon hızını engellemektedir (Varatharajan and 

Pushparani 2018).  

Serbest radikal sonlandırıcıların etki mekanizmasına bakıldığında, 

sonlandırıcılarda bulunan yüksek oranda kararsız hidrojen, lipit 

oksidasyon reaksiyonuna müdahale eden peroksil serbest radikale 

bağışlanmaktadır: 

ROO*+XH→ROOH + X*        (6) 

RO*+XH→ROH + X*                             (7) 

ROO*+X*→ROOX                     (8) 
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RO*+X*→ROX                    (9) 

Bu reaksiyonlar ekzotermiktir ve bu reaksiyonların aktivasyon enerjisi 

arttıkça 'X-H' ve 'R-H' bağlarının ayrışma enerjisi de artmaktadır. Sonuç 

olarak, antioksidanın etkinliği artarken, 'X-H' bağ gücü azalmaktadır 

(Rashedul et al. 2015). Herhangi bir antioksidanın etkinliği, yapıdaki en 

reaktif O-H bağının gücünden etkilenmektedir. Antioksidan aktivite O-

H bağ ayrışma enerjisinden tahmin edilebilmektedir (Jemima Romola 

et al. 2021).  

3.1. Sentetik antioksidanlar 

Antioksidan olarak kullanılan sentetik antioksidan türlerinden bazıları 

Şekil 4.1.’de gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 4.1. Sentetik Antioksidan Çeşitleri (Ellis 1994) 

3.1.1. Tersiyer bütilhidrokinon (TBHQ) 

TBHQ, yağda çözünen bir antioksidandır; dolayısıyla biyodizele yeteri 

kadar karışmakta ve peroksil radikalleri ile reaksiyona girerek bir 
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semikinon rezonansı oluşturmaktadır. Ara semikinon radikalleri ayrıca 

reaksiyona girmekte ve daha kararlı ürünler oluşturmaktadır. Ara 

semikinon radikalleri de birbirleriyle reaksiyona girmekte, dimerler 

üretmekte ve yeniden semikinonlar üretilmektedir.  

Fernandes ve arkadaşları (Fernandes et al. 2013) soya fasulyesinden 

üretilmiş biyodizelin oksidatif stabilitesi üzerinde tersiyer 

bütilhidrokinonun (TBHQ) etkisini incelemiştir. TBHQ' nun eklenmesi 

üzerine, soya fasulyesi yağı metil esterinin indüksiyon süresi 7.8 saatten 

10.5 saate çıkarılmıştır. Ayrıca, TBHQ' nun bir korozyon inhibitörü 

olarak görev yaptığı bildirilmiştir.  

Başka bir çalışmada, Yang ve ark. TBHQ'nun 3000 ppm'de soya 

fasulyesi biyodizelinde en iyi oksidatif kararlılığı gösterdiğini 

bildirmiştir (Yang et al. 2013). Ryu ve arkadaşlarının raporuna göre, 

TBHQ; Propil gallat (PG), Bütil hidroksianisol (BHA), Bütil 

hidroksitoluen (BHT) ve a-tokoferol gibi diğer antioksidanlara kıyasla 

en iyi oksidasyon kararlılığını sunmuştur (Ryu 2010). Soya fasulyesi 

yağı, yağ asidi metil esterine 100 ppm TBHQ eklenmesi, EN14112 

kalite standardını karşılamak için ilk indüksiyon periyodunu (IP) 1,36 

saatten 6 saate çıkarmıştır.  

Aynı soya fasulyesi bazlı biyodizel üzerinde benzer bir çalışma (Tang 

et al. 2008), 1000 ppm TBHQ'nun IP'yi 3.52 saatten 6 saate 

yükselttiğini ve neredeyse 9 ay boyunca stabiliteyi koruduğunu 

kaydetmiştir. 0.16 saat gibi çok düşük bir IP değerine sahip soya 

fasulyesi biyodizeli  için EN standardını karşılamak amacıyla minimum 
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8000 ppm TBHQ gerekli olduğu düşünülmüştür (Domingos et al. 

2007). TBHQ, pamuk tohumu yağından elde edilen biyodizelin IP'sini 

6.57 saatten 30.2 saate yoğunlaştırmıştır.  

Pamuk tohumu biyodizelinin ilk 4.6 saatlik IP'si, yoğunlaştırma 

potansiyellerini gösteren sırasıyla 300 ppm, 600 ppm ve 1000 ppm 

seviyelerinde TBHQ eklenmesiyle 6,7 saat, 8,4 saat ve 10.2 saate 

yükseltilmiştir (Decker, Alamed, and Castro 2010). 

TBHQ, etkinliğini diğer biyodizellerde de göstermiştir. Jatropha yağı 

metil ester için 3,27 saatlik ilk IP, 300 ppm TBHQ kullanılarak EN 

kalite standardına ulaşmak için geliştirilmiştir, Pongamia pinnata 

biyodizel ise 3000 ppm (Obadiah et al. 2012) gerektirmiştir. 

Chakraborty ve ark. (R. Chakraborty, Bepari, and Banerjee 2011), 1000 

ppm'de bir antioksidan karışım olarak TBHQ kullanarak Terminalia 

belerica yağından elde edilen biyodizelin oksidatif stabilitesini 

incelemiştir. TBHQ, ilk IP'yi 3,76 saatten 6 saate yükseltmiş ve 

biyodizelin EN standardını karşılamasını sağlamıştır. Keten tohumu 

yağından elde edilen biyodizelin  2.2 saatlik ilk IP'si, TBHQ (1000 

ppm) eklendikten sonra EN standardını karşılayacak şekilde 

iyileştirilmiştir (Liu et al. 2019). 

TBHQ'nun (5000 ppm), geri dönüştürülmüş yemeklik yağdan elde 

edilen biyodizelde indüksiyon süresini 6.79 saatten 24 saate 

çıkarmadaki etkinliği, temel bileşen olarak TBHQ tarafından IP 

etkinliğini göstermektedir (Pullen and Saeed 2012). Benzer şekilde, EN 

standardına ulaşmak amacıyla IP'yi 0.67 saatten yükseltmek için kanatlı 
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yağ bazlı biyodizelde 1000 ppm TBHQ kullanılmıştır. Kanatlı yağ bazlı 

biyodizelin oksidatif stabilitesini arttırmak için 2:1 oranında TBHQ ve 

PY karışımı benzer sonuçlar göstermiştir.  

1000 ppm'de TBHQ eklenmesiyle, 2.25 saat IP' ye sahip sarı gres bazlı 

biyodizel EN standardını (van der Westhuizen and Focke 2018) (van 

der Westhuizen and Focke 2018) karşılayacak şekilde 

iyileştirilmiştir. Zhou ve arkadaşları, biyodizelin raf ömrünün TBHQ 

antioksidan ilavesi ile iyileştirildiğini bildirmiştir (Zhou, Xiong, and 

Shi 2016). Ayçiçek yağı metil esterinde ağırlıkça % 0.15 oranında 

TBHQ ilavesi, EN14214 standardını karşılamak için IP değerini 

arttırmıştır. Benzer şekilde, Uğuz ve ark. (Uğuz et al. 2019), TBHQ' 

nun biyodizelin stabilitesini artırmak için en iyi antioksidan karışım 

olduğunu bildirmiştir.  

3.1.2.Butil hidroksianisol (BHA) 

BHA, 2-tert-butil-4-hidroksianisol ve 3-tert-butil-4-hidroksianisol 

karışımıdır. BHA'nın konjuge aromatik halkası serbest radikalleri 

temizlemektedir. Daha önce, oksidatif stabiliteyi kontrol etmek için 

soya fasulyesi biyodizelinde bir antioksidan karışımı olarak BHA 

kullanımının oksidatif stabilite etkinliğini arttırdığı gösterilmiştir 

(Ramalingam et al. 2018). 1.36 saatlik ilk IP'nin 1000 ppm' de BHA 

eklenmesiyle EN standardını karşıladığı tespit edilmiştir. 0.16 saat 

başlangıç IP'si ve 1500 ppm'de BHA stabilizasyon faktörü (8.18) ile 

soya fasulyesi yağı biyodizelinin oksidatif stabilitesi, potansiyel 

temizleme aktivitesini göstermektedir (Jakeria, Fazal, and Haseeb 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/aromatic-ring
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2014). 2000 ppm'nin üzerinde BHA'nın oksidatif stabilite üzerinde 

hiçbir etki göstermediği de bildirilmiştir.  

Kolza yağı metil esterlerinde BHA' nın oksidatif stabiliteye etkisi ve 

400 ppm' de BHA eklenmesi IP'yi 0,3' ten 4,8 saate yükseltmiştir (Jain 

and Sharma 2010b). 3.27 saat IP değerine sahip ve 300 ppm' de BHA 

ile karıştırılarak EN standardına ulaşan jatropha biyodizelin oksidatif 

stabilitesini arttırmak için BHA benzer verim göstermiştir. Ayrıca 2000 

ppm BHA' nın ötesinde oksidatif stabilite olmadığı da 

bildirilmiştir. Bitkisel, hayvansal yağ ve gres bazlı biyodizel de dahil 

olmak üzere çeşitli biyodizellerde 250 ila 1000 ppm arasında değişen 

konsantrasyonlarda bir antioksidan karışımı olarak BHA, BHA 

kullanımının tekrarlanabilirliğini sağlayarak aynı sonuçları vermiştir. 

3.1.3.Bütil hidroksitoluen (BHT) 

BHT' nin çeşitli biyodizellerin oksidatif stabilitesi üzerindeki etkisi, EN 

standardını elde etmek için soya fasulyesi bazlı biyodizel (IP, 2.4 saat), 

1300 ppm BHT' nin gerekli olduğunu ortaya koymuştur [42]. Bununla 

birlikte, geri dönüştürülmüş soya fasulyesi bazlı biyodizel (IP, 0.77 h) 

için EN standardına ulaşmak amacıyla 3000 ppm BHT gereklidir. 

Hayvansal yağdan elde edilen biyodizelde, 1000 ppm BHT, IP' yi 15.88 

saate yoğunlaştırmak için yeterli olmuştur. 500 ppm'de BHT, kümes 

hayvanı yağından elde edilen biyodizelin (IP, 0.67h) EN standardını 

(Saluja, Kumar, and Sham 2016) karşılayacak şekilde geliştirmek için 

gerekli olduğu tespit edilmiştir. Aksine, 1.36 saatlik soya fasulyesi yağı 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/rapeseed-oil-methyl-ester
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yağ asidi metil esterinin ilk IP'si, EN standardını karşılamak için 1000 

ppm BHT ilavesiyle geliştirilmiştir (Ramalingam et al. 2018). 

250 ppm' de BHT, EN standardını karşılamak için Pongamia 

pinnata biyodizelinin IP'sini 2.45 saatten artırmak için yeterli olduğu 

tespit edilmiştir. Ayrıca, 650 ppm BHT'nin, metalle kirlenmiş 

Pongamia pinnata biyodizelin kalitesini EN standardını karşılayacak 

şekilde iyileştirdiği de kaydedilmiştir. 3.23 saat olan ilk IP, jatropha 

yağından elde edilen biyodizel için EN standardını karşılamak için 200 

ppm BHT ilavesiyle yükseltilmiştir (Sarin et al. 2007). Terminalia 

belerica yağından türetilen biyodizelde (ilk IP, 3.76 saat), EN 

standardını karşılamak için 1000 ppm BHT gerekliydi. BHT' nin 

verimliliğindeki farklar yağ asidi profili ve ilk IP değerindeki farktan 

kaynaklı olduğu düşünülmektedir(Sarin et al. 2007).   

Yağlı yağlar ve esterlerle karşılaştırıldığında, BHT hidrokarbon 

malzemeler üzerinde güçlü bir antioksidan etki göstermektedir. BHT' 

nin yüksek oranda engellenmiş polar fenol grubu, polar olmayan 

hidrokarbonlarla güçlü bir şekilde etkileşime girmektedir. Ayrıca, 

BHT' nin yüksek uçuculuğu nedeniyle reaksiyonun ilk aşamalarında 

antioksidan etkinliğini kaybettiği bildirilmiştir(M. Chakraborty and 

Baruah 2012).  

3.1.4. Propil gallat (PG) 

PG'nin soya fasulyesinden türetilen biyodizelin oksidasyon kararlılığı 

üzerindeki etkileri ve bir antioksidan karışım olarak 300 ppm PG 
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ilavesinin EN standardını karşılamak için IP'yi 1.36 saatten artırdığı 

bildirilmiştir (Ramalingam et al. 2018).  

PG, kolza yağı metil esterinin oksidasyon kararlılığını 1000 ppm' de 

arttırmakta ve kalite parametrelerini 6 aylık depolama süresine kadar 

korumaktadır (Díaz-Ballote et al. 2018). PG, bir proton donörü görevi 

gören üç hidroksil grubu içermektedir.  

2,6-Di tertbütilfenol, 2,6-Di-tert bütilfenol ve etoksikin gibi 

monofenolik sentetik antioksidanlara kıyasla oksidasyonu önlemede 

daha etkili olmasının nedeni olabilmektedir. Aspir, palm yağı ve kolza 

yağından elde edilen biyodizelde PG ve N,N 0-difenil-p-

fenilendiaminin (DPD) oksidatif stabilite özelliği, karşılaştırmalı analiz 

IP'nin artan PG konsantrasyonu ile monoton bir şekilde arttığını 

göstermiştir (Jain and Sharma 2010a).  

Bununla birlikte, IP'deki değişiklik 1000 ppm'nin ötesinde belirgin 

değildir. Aspir biyodizelinde, 25 saatlik bir indüksiyon süresini garanti 

etmek için 5000 ppm PG gerekliyken, hurma yağı bazlı biyodizelde 50 

saatlik IP'ye ulaşmak için 100 ppm PG yeterli olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca, PG'nin daha küçük moleküler ağırlığı ve üç hidrojen bağı 

donörü yapısının, yüksek moleküler ağırlığa ve iki hidrojen bağı 

donörüne sahip olan DPD'ye kıyasla gelişmiş oksidatif stabilitenin 

nedeni olabileceği belirtilmektedir. Aynı araştırma grubu ayrıca, IP'si 

0.86 saat olan aspir yağı için EN standardını karşılamak için 1000 ppm 

PG' nin gerekli olduğunu bildirmiştir (Xin, Imahara, and Saka 



108 | SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM SİSTEMLERİNİN ETKİNLİĞİ 

 

2009). Jatropha yağı metil esteri, 300 ppm'de PG eklenmesiyle EN 

standardını karşılamıştır (Jain and Sharma 2010a).  

1000 ppm'de PG'nin eklenmesi, EN standardını karşılamak için karanja 

yağı biyodizelinin (1.82 saat, IP) kalitesini iyileştirmiştir ve 4 aylık 

depolama süresine kadar spesifikasyonu korumuştur (Agarwal and 

Khurana 2013). Başka bir çalışmada, Das ve ark.  100 ppm'de PG'yi 

ekleyerek Karanja petrol biyodizelinin IP'sini 2.24 saatten 6 saatin 

üzerine çıkarmış ve EN standardını 6 aya kadar korumuştur (Das et al. 

2009).  

Terminalis belerica yağı biyodizelinin ilk IP'si , 100 ppm'de PG 

harmanı ile 3.76 saatten 6 saate yükselmiştir (M. Chakraborty and 

Baruah 2012). PG'nin eklenmesiyle, alai yağından elde edilen ve ilk IP 

değeri 1.5 saat olan biyodizel, EN standardını karşılayacak şekilde 

geliştirilmiştir (Pantoja et al. 2013).  

3.1.5. Pirogallol (PY) 

Jatropha yağı metil esterin PY ile oksidatif stabilitesi, 100 ppm PY'nin 

IP'yi 3.27 saatten 6 saatin üzerine çıkardığını ve biyodizelin EN 

standardını karşılamasını sağladığını göstermiştir (Jemima Romola et 

al. 2021). Oksidasyon stabilitesi standart spesifikasyonuna ulaşmak 

için, jatropha biyodizelin petro-dizel ile B30 karışımı için 50 ppm PY 

gerekli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca jatropha yağı metil esterinde 

PY'nin BHT, TBHQ, BHA ve PG arasında en iyi antioksidan olduğu 

bildirildi.  Bakır veya kurşunla kirlenmiş numunelere PY eklenmesinin 

EN-14112 tarafından düzenlenen belirtilen IP'ye ulaşabileceği de 
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kaydedilmiştir. 1000 ppm PY ile eklenen palmiye yağı biyodizel ve 

karanja yağı biyodizel EN standardını sırasıyla 6 aya (Serrano, 

Martínez, and Aracil 2013) ve 4 aya kadar korumuştur (Agarwal and 

Khurana 2013; Das et al. 2009). 3.17 saat IP ile Pongamia 

pinnata'dan türetilen biyodizel , EN standardını (Obadiah et al. 2012) 

karşılamak için 2000 ppm gerektirmiştir. Ancak, başlangıç IP değeri 

3.76 saat olan Terminalis belericia biyodizelin EN standardına 

ulaşması için 500 ppm PY yeterlidir (M. Chakraborty and Baruah 

2012).   

3.1.6. Diğer sentetik antioksidan türleri 

Ayçiçek yağı, soya fasulyesi ve kanola yağlarının oksidatif stabilitesi 

üzerine farklı sentetik antioksidanların etkisi Focke ve arkadaşları 

tarafından incelenmiştir Soya fasulyesi yağı yağ asidi metil esterinin ilk 

IP'si (3.3 saat) sırasıyla ağırlıkça % 0.5 ve 1.0 oranında ditert-

bütilhidrokinon (DTBHQ) ilavesinden sonra ikiye ve üçe katlanmıştır. 

Kanola yağı bazlı biyodizel, kütlece % 0.5 ilavesinden sonra 6.85 saat 

IP ile EN standardını karşılamıştır. Bununla birlikte, ayçiçek yağı metil 

esterinde aynı miktarda DTBHQ, IP'yi 0.61 saatten 0.98 saate 

yükseltmiştir. Ayçiçek yağı metil esterinin IP'si, kütlece % 0.5 

konsantrasyonda Orox PK'nın eklenmesiyle 0.61'den 2.7 saate 

yükseltilmiştir. Ancak Orox PK karışımlı biyodizel, EN 14112 ve 

ASTM D-6751 standart özelliklerini karşılayamamış, ancak aynı 

miktarda Orox PK, Kanola yağı biyodizelinin IP'sini 6.85 saate 

çıkarmıştır ve EN standart stabilitesini sağlamıştır (Focke et al. 2012).  
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Ayçiçek yağı biyodizelinde (0.61 saat, IP) ağırlıkça % 0.5 tris-

nonilfenilfosfit (Naugard P) eklenmesi ihmal edilebilir sonuçlar 

gösterdi ve IP değişikliği sadece 1.34 saate kadar olduğundan EN 

standardına uygun değildi. Aynı deneyde, daha düşük konsantrasyonda 

Naugard P'nin kanola yağı bazlı biyodizelde oksidatif stabiliteyi 

azalttığı sonuç olarak tespit edilmiştir (Rizwanul Fattah et al. 2014).  

3.2. Doğal antioksidanlar 

Fenolik içeriğe sahip bitki materyalleri, sıvı ve katı yağlarda 

antioksidan kaynağı olarak hizmet verebilmektedir. Genel olarak 

bitkisel yağlar, tokoferoller ve tokotrienoller gibi doğal antioksidanlar 

açısından zengindirler. Bitkiler, yağ asitlerinin oksidasyonunu 

önlemede büyük potansiyele sahiptir. Transesterifikasyon sırasında 

veya rafinasyon işleminde bu antioksidanların çoğu azalabilir veya yok 

edilebilir. Biyodizeller, daha doğal antioksidanlar içeren ve daha iyi 

stabilite sunan, ancak pratik kullanım için sınırlamalar getiren yakıt 

kriterlerinden yoksun olan rafine edilmemiş bitkisel yağlardan 

yapılmaktadır (Varatharajan and Pushparani 2018). 

Sığır don yağından elde edilen biyodizelde doğal bir antioksidan olan 

kaju fıstığı kabuğu sıvısının eklenmesi oksidasyon işleminin derecesini 

kontrol etmektedir. Kaju fıstığı kabuğu sıvısının sığır donyağı 

biyodizeline 1000 ppm'de karıştırılması IP'yi yaklaşık %50 

arttırmıştırKaju fıstığı kabuğunda kardanol ve türevlerinin varlığı, artan 

oksidatif stabilite için olası sonuç olabilmektedir (Wang and Yang 

2001). Pongamia pinnata'dan elde edilen yaprak özütlerinin 
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calophyllum biyodizelinin oksidasyon kararlılığı üzerindeki etkisi, 

%1.5 iken yaprak özütünün eklenmesiyle daha iyi sonuçlar vermiştir ve 

IP 5.0 saatten 14 saate yükselmiştir (Ryu 2010). Gaz Kromotografisi- 

Kütle Spektroskopisi (GC-MS) analizi, Pongamia pinnata'nın yaprak 

özütünün 1-phellandrene, beta phellandrene, bifenil, caryophyllene, 

neophytadien ve beta karoten açısından zengin olduğunu göstermiştir.  

Antep fıstığı kabuğu özütü, kanola yağından elde edilen biyodizel 

üzerindeki oksidatif stabilite etkisi için Ahanchi ve ark.'nın raporuyla 

kanıtlanmıştır (Ahanchi et al. 2018). Burada 5000 ppm kabuk özütünün 

eklenmesinden sonra IP'de (ilk IP, 2.0 saat) %300'lük bir artış olduğu 

gösterilmiştir. Benzer şekilde, Moringa oleifere'nin etanolik yaprak 

özütü, biyodizel için en iyi antioksidan karışım olarak rapor edilmiştir 

(França et al. 2017). Moringa oleifere'deki mirisetin bileşiği, α 

tokoferol ve sentetik antioksidan olan TBHQ'dan daha fazla antioksidan 

aktiviteye sahiptir (Varatharajan and Pushparani 2018). 

Jamun tohumu yağı bazlı biyodizelin oksidatif stabilitesini geliştirmek 

için yapılan deneysel analiz, Albizia lebbeck, Melia azedarach ve 

Psidium guajava'nın etanolik yaprak ekstrelerinin eklenmesinin IP'yi 

sırasıyla %131, 90 ve %78'e kadar arttırdığını göstermiştir (Obadiah et 

al. 2012). Ham hurma yağının metil esterlerinin oksidatif stabilitesi, 

damıtılmış hurma yağından elde edilen metil esterden nispeten daha 

yüksektir. Damıtılmış palm yağından elde edilen biyodizele saf α-

tokoferol eklenmesi, IP'yi 3.95 saatten 6 saate çıkarmış ve biyodizelin 

EN standardına uygun olmasını sağlamıştır (M. Chakraborty and 

Baruah 2012). Karanja biyodizelinde T. cordifolia'nın (1000 ppm) 
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fenolik bakımından zengin kök ekstresi, oksidatif stabiliteyi geliştirmek 

için önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır (Zhou, Xiong, and Shi 2016). T. 

cordifolia'nın kök ekstresi, farklı fenolik asitler (tannik asit, kafeik asit, 

ferulik asit) ve flavonoidler (naringenin, apigenin, luteolin) 

içermektedir.  

Önceki sonuçlara benzer şekilde 1000 ppm'de zencefilin etanolik rizom 

özütünün eklenmesinden sonra karanja biyodizelinin IP'sinde (ilk IP, 

4.03 saat) %328'lik bir artış meydana gelmiştir (van der Westhuizen and 

Focke 2018). Zencefil özündeki polar olmayan bileşiklerin yüksek 

oranı, biyodizelde daha yüksek karışabilirliğin nedeni olabilmektedir. 

8-gingerol, 6- shogaol, 10-gingerol, 8-shogaol, 10-shogaolün varlığı, 

bir antioksidan olarak arzu edilen oksidatif stabilite performansını 

açıklayabilmektedir. 

Mesua ferrea L.'den türetilen biyodizelde 150 ppm etanolik patates 

kabuğu özütü (Solanum tuberosum L) ilavesi, IP'sini 5,63 saatten 6,21 

saate yükseltebilir ve EN standardını elde edebilir. Patates kabuğu 

ekstraktının etkisinin, test edilen aynı konsantrasyonda sentetik 

antioksidan TBHQ'nun etkisine daha yakın olduğu da kaydedilmiştir. 

α-tokoferol (saf), Liang ve diğerleri tarafından hurma yağı 

biyodizelinde bir antioksidan karışımı olarak (Liang et al. 2006). Ancak 

1000 ppm α-tokoferol, IP'yi 3.52 saatten 6.42 saate çıkarmak için 

yeterlidir. PG ve askorbil palmitat içeren bitkisel yağ kaynakları karışık 

tokoferolün, oksidatif stabiliteyi iyileştirmede daha yüksek etkinlik için 

kanıtlanmıştır. Ayrıca a-tokoferol, demir veya bakır tuzlarının 

varlığında prooksidan bir etki sergilemektedir. Bununla birlikte, ham 
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palm yağı bazlı biyodizel yüksek IP'ye (24 saat) sahipken, 1000 ppm'de 

karışık tokoferol ilavesiyle 43 saate çıkarılmıştır. Aynı araştırma grubu 

ayrıca 1000 ppm karışık tokoferolün kolza biyodizelinde IP'yi 8.0 

saatten 14 saate çıkardığını bildirmiştir.  

Bu fark muhtemelen kolza biyodizelindeki doymuş yağ asitlerinin 

(ağırlıkça %7.5) palm biyodizeliyle (ağırlıkça %46.9) 

karşılaştırıldığında çok düşük olmasından kaynaklanabilmektedir. 

Soya fasulyesi yağı bazlı biyodizelin kafeik asit (Damasceno et al. 

2013; Santos et al. 2011) α-tokoferol (Serrano, Martínez, and Aracil 

2013; Varatharajan and Pushparani 2018), β-karoten (De Sousa et al. 

2014), alkolik özütü) gibi çeşitli doğal antioksidanlar kullanılarak 

oksidatif stabilitesi üzerine çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Rosmarinus 

sp, Origanum vulgare, Ocimum sp (Spacino et al. 2016), zar zor 

yumuşatılmış atığın asit özü (Valenga et al. 2019), zencefilin 

diklorometan özü (Rial et al. 2019), biberiye yapraklarının etanolik özü, 

araca özü özü ve bakuri kabuğu özütü [84]. 1000 ppm'de kafeik asidin 

soya fasulyesi yağı biyodizeline eklenmesiyle, IP %600'e kadar 

artırılmış (ilk IP, 2 saat) (Santos et al. 2011), aynı konsantrasyonda 

kurkumin ise IP'yi 5 saatten 8 saate yükseltilebilmiştir (60 %) (De 

Sousa et al. 2014). Curcumin, BHT'den daha üstün antioksidan 

aktivitesi ile ilgili olarak bildirilen doğal bir antioksidan olan 

tetrahidrocurc minoid içermektedir (Varatharajan and Pushparani 

2018).  
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Soya fasulyesi yağı bazlı biyodizelin oksidatif stabilitesinin arttırılması, 

2.73 saatlik başlangıç IP'sinin 9.4 saate yükseltildiğini ve biyodizelin, 

biberiye yapraklarının ağırlıkça % 0.8 etanolik ekstraktının 

eklenmesinden sonra EN standardını karşıladığını göstermiştir. Aynı 

konsantrasyonda IP'de 2.73 saatten 9.2 saate bir artış olduğu için kekik 

alkollü özütü de benzer bir etki göstermiştir.  

Fesleğen (Ocimumsp) alkol ekstraktının kütlece  %0.8 oranında 

eklenmesi üzerine IP'de %194'lük bir artış gözlemlenmiştir (Jain and 

Sharma 2010a). Soya fasulyesi yağı metil esterinde antioksidan kaynağı 

olarak yumuşatılmış arpa atığı ve Moringa oleifera yapraklarının 

kullanılması, IP'deki gelişme 4.04'ten 8.18 saate kadar olduğundan, 

yumuşatılmış ancak %0.50 konsantrasyonda asit ekstraktı için oksidatif 

stabilite etkisinin nispeten daha yüksek olduğunu bildirmiştir. Soya 

fasulyesi yağından elde edilen biyodizel içerisine zencefil 

rizomlarından elde edilen diklorometan ekstraktının eklenmesinin 

etkisinin değerlendirilmesi potansiyel sonuçlar göstermiştir. 1000 ppm 

seviyesinde ekstraktın eklenmesiyle başlangıç IP değeri 5,25 saatten 

7,36 saate yükseltilmiştir. Ayrıca, zencefil köksap özütünün (2000 

ppm) EN standardını üç aya kadar koruduğu da bildirilmiştir (Das et al. 

2009). 

BHA, BHT ve PG ile Curcuma longa Linn kullanılarak antioksidanların 

etkinliği ve ticarileştirilmesi için karşılaştırmalı analizler 

değerlendirilmiş ve umut verici sonuçlar verilmiştir. Fizikokimyasal ve 

kinetik karakterizasyon, etanolik ekstrakt yoluyla elde edilen doğal 

antioksidanın aktivasyon enerjisini (Ea) arttırdığını ve böylece 
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biyodizelin oksidatif stabilitesini Tilapia yağı bazlı biyodizelden % 

450'ye kadar etkili bir şekilde sağladığını ortaya çıkarmıştır (Rodrigues 

et al. 2020). Benzer bir çalışmada kateşin, kurkumin ve kersetin, pamuk 

tohumu yağı bazlı biyodizel üzerinde analiz için BHA ile karşılaştırmalı 

olarak değerlendirilmiş ve ardından kinematik viskoziteyi en aza 

indirerek oksidatif stabiliteyi geliştirilmiştir (Freitas et al. 2019). 

Bu nedenle, doğal antioksidanların performans etkinliği, sentetik 

antioksidanlara göre geniş avantajlar göstermektedir. Aksine, TBHQ ve 

Propyl Gallate gibi sentetik antioksidanlar, mango yaprağı 

ekstraktından elde edilen doğal antioksidan aktiviteye kıyasla azaltılmış 

kinematik viskozite ile artan oksidasyon kararlılığı göstermiştir. 

Ayrıca, PG gibi sentetik antioksidanlarla harmanlamanın yanı sıra 

antioksidan potansiyeli olan yeni katkı maddeleri, biyodizelin raf 

ömrünü uyumlu bir şekilde arttırmada doğal antioksidanların yerini 

alabilmektedir (Uğuz 2021; Yuliarita et al. 2019) Kolza yağından ve 

kullanılmış kızarmış yağlardan elde edilen BHA, bitkisel yağlarda bir 

antioksidan olarak geliştirilmiş kullanım için uygun oksidatif stabilite 

gösteren yağ asitleri konsantrasyonundan kısa indüksiyon noktaları 

göstermiştir (Encinar, Nogales, and González 2020).  

Ayrıca, L-Askorbik asit 6-palmitat, kafeik asit ve tannik asit gibi doğal 

katkı maddeleri, Kanola biyodizel ile karıştırıldıktan sonra önemli 

termal veya oksidatif stabilite sağlamıştır (Borugadda, Dalai, and 

Ghosh 2018).  
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4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Biyodizel üretiminde kullanılan çeşitli yenilenebilir kaynaklara ilişkin 

görüşler bütünsel olarak tartışılmıştır. Biyodizelin oksidatif kararlılığı, 

geleneksel yakıta kıyasla ticari olarak kullanılmasını engelleyen en 

önemli sorunu temsil etmektedir. Bu çalışma, biyodizelin çeşitli 

kaynaklarını, oto-oksidasyon mekanizmasını ve optimal parametrelere 

ve sınırlayıcı faktörlere dayalı olarak sentetik ve doğal antioksidanlar 

kullanılarak oksidasyonun kontrolünü betimlemektedir.  

Bununla birlikte, çeşitli biyodizel özelliklerinin veri analizi, son yirmi 

yılda başarılı olduğu iddia edilen çeşitli doğal ve sentetik antioksidanlar 

tarafından potansiyellerin gerçekleştirilmesi için değerlendirilmiş, 

uygulanabilirlik ve uygunluk açısından karakterize edilmiştir. Çeşitli 

oksidatif stabilite testlerinde mevcut sağlam metodolojiler ve bunların 

biyodizelin oksidatif stabilitesinin korunmasında antioksidan 

potansiyel artışının deşifre edilmesindeki etkinlikleri birleştirilmiştir. 

Mevcut çalışma, dünya çapındaki araştırmacıların sosyoekonomik 

faydaları olan güçlü biyodizel geliştirmelerini sağlayacaktır. 
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GİRİŞ 

Kalkınma kavramı, toplumun sağlık, sosyal yaşam, iş imkânları, siyasi 

faaliyetler, yoksulluğun giderilmesi, beslenme gibi ihtiyaçlarının bir 

arada karşılanması olarak ifade edilmektedir. Zaman içerisinde bir 

yandan teknolojinin geliştirilmesi, üretimin yeterli ve verimli şekilde 

yapılması, ekonomik büyümenin sağlanması gibi konular kalkınma 

kavramı içerisinde yerini bulurken, diğer yandan doğal kaynakların 

hızla tüketildiği, doğanın giderek kirlendiği bir dünyada çevresel 

bozulmaların giderek arttığı gözlemlenmiş ve insanlığı zorlu bir 

geleceğin beklediğine olan inanç güçlenmiştir. Böylece çevre ve 

kalkınma sorunları, tüm dünya gündeminde en üst sıraya yerleşmiştir. 

Çevresel bozulmaların etkilerini en aza indirmede, çevre ile kalkınma 

arasındaki bağın güçlendirildiği bir temel üzerine kurgulanan 

sürdürülebilir kalkınma çalışmaları, çıkış yollarından biri olarak 

görülmüştür. 

Sürdürülebilir kalkınma, “ekolojik sınırlandırmalar ve gelecek nesillere 

korunmuş bir çevre bırakma gereksiniminin bilinciyle, ekonomik 

büyüme ve sosyal adalet endişesinin demokrasi katılım ve sivil toplum 

üstünlüğünün vurgulandığı bir çerçeve” olarak tanımlanmaktadır. 

Ülkelerin sürdürülebilir kalkınmaya olan ilgilerinin artması ile birlikte, 

doğal kaynakların yanlış kullanımının ekosistemin dengesini bozduğu, 

gelecek nesilleri tehdit ettiği görülmüş ve çevre-kalkınma dengesinin 

korunması gerekliliği gündeme gelmiştir. Böylece ekonomik faaliyette 

bulunan tüm sektörler sürdürülebilirlik içinde yerini almıştır (Göktürk 

ve Yıldırım, 2004: 450).  
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Çevreye zarar vermeden, doğal kaynakları ve ekosistemi koruyarak 

üretim yapmanın önemli olduğu sektörlerden biri de tarımdır. 

Sürdürülebilir tarım, hızla artan dünya nüfusunun ihtiyacı olan yeterli 

ve kaliteli gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimini, çevrenin ve 

doğal tarım kaynaklarının korunmasını içeren sistem ve uygulamaları 

içermektedir. Bu çalışmada, tarımsal faaliyetlerde sürdürülebilirliği 

sağlamada sektörün mevcut sorunları, sorunlar içerisinde yer alıp aynı 

zamanda diğer sorunların ortaya çıkmasında da etkisi olan finansal 

sorunlar, finansal sorunları ortadan kaldırmak için yararlanılacak 

finansman kaynaklarından bahsedilmiştir. 

1. SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM UYGULAMALARI 

Sürdürülebilir kalkınma sadece bugünü değil gelecek nesillerinde 

refahını dikkate alan bir kalkınma anlayışıdır. Tarımın gelişmesi bugün 

önemlidir fakat sürdürülebilir olması geleceği etkilemekte ve doğal 

yaşamı daha iyi koşulların bekleyeceğine işaret etmektedir (Kuşat, 

2014: 66-68). 

Sürdürülebilir tarım, doğal kaynakların korunması ile birlikte çevreye 

zarar vermeyen tarımsal teknolojilerin kullanıldığı uzun yıllar devam 

eden bir yapının oluşturulmasıdır. Sürdürülebilir tarım, tarımsal 

faaliyetlerde ergonomik, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları 

dengelemeyi hedeflemektedir. Amaç, çevreye verilen zararları 

azaltarak bu iş ile uğraşan kişilerin refahını yükseltmek ve ekonomiyi 

canlı tutmaktır. Tarımın sürdürülebilir olması demek tarım alanlarını 

her yıl üst üste ekip-biçmek, kullanmak değil; doğal dengeyi bozmadan, 
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kaynakların tükenebilir olduğu bilinci ile korumacı ve ölçülü bir şekilde 

faaliyetleri gerçekleştirmektir (Turhan, 2005: 14-15). Sürdürülebilir 

tarım, yeterli ve kaliteli gıda maddesi üretiminin uygun koşullarda ve 

maliyette, tarımsal arazilerin, çiftçilerin, doğal tarım kaynaklarının ve 

çevrenin korunmasını sağlayarak yapılmasıdır (https://www.trouw 

nutrition.com.tr). 

Sürdürülebilir tarım, toprak ve su kaynaklarını kimyasal maddelerle 

kirletmeden, enerji tüketimini en aza indirerek, tüm canlıların yaşam 

alanını daraltmadan, çevreyle ilgili koşullar korunarak, topraktan 

kaldırılan bitki artıklarının organik madde olarak tekrar toprağa geri 

dönüşümünün sağlanmasına olanak sağlayan tarım uygulamalarından 

oluşmaktadır (Türkmen, 2007: 8). Sürdürülebilir tarım, toprak, su ve 

mikroorganizma gibi doğal kaynakları koruyarak, belirli bir alanda 

uzun yıllar ekonomik tarım yapmayı hedefleyen bir anlayışa sahiptir 

(İriç, 2019:1). 

Tarımsal sürdürülebilirliğin desteklenmesine yönelik politikalara 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu politikalara konu uygulamaların, doğa 

tahribatını engelleyecek, doğal kaynakları koruyacak şekilde olması 

gereklidir. Kullanılmakta olan tarımsal destekler tarımsal üretimi 

arttırmakta fakat doğal kaynakların tahribine sebep olabilmektedir. 

Örneğin kimyasal gübre desteği aşırı kimyasal gübre kullanımına; 

elektrik ve motorin destekleri su kaynaklarının ve toprağın aşınmasına 

neden olabilir. Bunun dışında gıda talebinin karşılanmasına yönelik 

olarak yapılan ithal ürün destekleri, yerel üretimi olumsuz etkilemekte 

ve ürün çeşitliliğini azaltmaktadır. Çiftçilerin gelir seviyesinde 
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düşüşlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla 

sürdürülebilirliğin sağlanması ve ilerletilmesi için kullanılacak 

araçların dikkatli bir biçimde seçilmesi ve uygulanması gerekmektedir 

(Gençler, 2009: 32-36). 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLUNDA TARIM SEKTÖRÜNÜN 

SORUNLARI 

Türkiye geçmişten bugüne kadar tarım sektöründe birçok sorun görmüş 

ve çözüm arayışlarına girmiştir. Bazı dönemler reformlar oluşturulmuş 

ancak kısa vadeli çözümler bulunabilmiştir. Tarım sektörünün 

sürdürülebilir olması için de sorunlara kalıcı çözümler bulmak ve 

destekleri iyileştirmek gerekmektedir. 

Sürdürülebilir tarım insan sağlığını ve çevreyi koruyan üretim 

sistemlerini geliştirmenin yanında teknolojinin dengeli kullanılması ve 

doğru işletme yönetimini de kapsayan sistemler oluşturulması 

gerekliliğini savunan bir üretim modelidir (Eryılmaz, 2017: 7). Bu 

üretim modelini kurma yolunda tarım sektöründe yaşanan sorunları 

aşağıdaki gibi gruplamak mümkündür: 

2.1. İstihdam 

Artan girdi maliyetlerine karşın ürün fiyatlamasına bu artışın 

yansıtılamaması, ithalat politikaları, yeterli gelmeyen destekler iklim 

değişikliği ve kuraklık gibi faktörler gelir kaybı yaşanmasına neden 

olurken köyden kente göçü artırmış tarımsal istihdamın toplam 

istihdam içindeki payını düşürmektedir. Kırsal alan kalkınmasında 
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etkin bir sistem geliştirilirse kendi gelişimini devam ettiren, kaynak 

kullanımında etkinlik sağlayan önemli bir ekonomik kalkınma modeli 

oluşturulabilecektir (Özel, 2018: 55-56). 

 2.2. Üretim Miktarı 

Bitkisel ve hayvansal üretimde uygun tohum ve damızlık 

kullanılmaması, gübre ve tarım ilaçlarının eksik ya da yanlış 

kullanılması, bilgi eksikliği nedeniyle teknolojinin doğru 

kullanılamaması tarımda üretimi ve verimi düşürmektedir. Çiftçiler kâr 

sağlayamadığı için birçok ürünün üretiminde azaltma yoluna 

gitmektedir. Üretimdeki düşüklük sebebiyle Türkiye bazı ürünlerde 

dışa bağımlı bir ülke haline gelmektedir. Bu durumun önüne geçmek 

için çiftçiler desteklenmeli ve kredi olanakları kolaylaştırılarak üretim 

artırılmalıdır (Demir, 2007: 85). Türkiye'nin sahip olduğu tarımsal 

potansiyel doğru politikalarla ve iyi bir planlama ile 

değerlendirilmelidir. Dünya gıda fiyatlarının son 6 yılın zirvesine 

çıktığı bugünlerde ithal eden değil üreten bir tarım sektörünün ülke 

ekonomisine yüksek katkı sağlayacağı açıktır. Özellikle iklim 

değişiklikleri ile beraber ülkeye döviz kazandıracak en önemli 

etkenlerden birisinin tarım ve gıda olduğu görmezden gelinmemelidir. 

Üretmek yerine ithalata dayalı bir politika izlemek tarımsal faaliyetleri 

yıllar içinde daha da geride bırakacaktır (Yıldırım, 2021a: 1). 

 2.3. İşletme Ölçeği 

Tarım arazilerinin miras yolu ile parçalanarak küçülmesi işletmelerin 

küçülmesine ve doğrudan verimin azalmasına neden olmaktadır. 
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Küçülen işletmeler gelir yetersizliği nedeni ile üretim yapamamakta 

tarımsal faaliyeti bırakmaya mecbur kalmaktadır (Doğan vd., 2015: 

39). Çoğunlukla küçük ölçekli olan hayvancılık işletmelerini ise, çayır 

ve meraların otlatmak için yetersizliği ve yem bitkisi üretiminin istenen 

düzeyde olmaması etkilemektedir. Hayvan hareketleri ve sağlığına 

yönelik uygulamalar yetersiz kalırken; suni tohumlama verileri 

uluslararası standartların altında kalmaktadır. Desteklemelerle birlikte 

et ve süt verimi artmış olsa da canlı hayvan ve et ithalatının devam 

etmesi yerli üreticiyi etkilemektedir (Sağlık, 2018: 36). 

2.4. Girdi Maliyetleri ve Ürün Fiyatlama 

Çiftçiler tarımsal faaliyetlerini yürütürken gübre, tohum, ilaç, mazot, su 

ve elektrik kullanmaktadır. Bu girdilerin maliyetlerinin yüksekliğinin 

fiyatlara yansıtılamaması yetersiz destek, yüksek vergi ve ithalat 

sorunları ile birleştiğinde çiftçilerin üretimden uzaklaşmasına neden 

olmaktadır (Yıldırım, 2019). Piyasadaki arz talep dengesine bağlı 

yaşanan fiyat dalgalanmaları, üreticinin ürettiği ürünü beklentisinden 

düşük bir ücrete satması üreticinin gelir düşüklüğü yaşamasına sebep 

olmaktadır. Yetiştirilen ürünün piyasada fazla veya az olması ürünün 

fiyatını etkilemektedir. Hem tüketiciyi hem de üreticiyi korumak için 

verimliliği artırmak ve tarımda modern teknolojileri kullanmak 

gerekmektedir. Ancak üreticinin sermayesi yetmemekte ve üretim 

yapabilmek için krediye başvurmak zorunda kalmaktadır (Yılmaz, 

2008: 22). 
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 2.5. Doğal Afetler ve İklim Değişikliği 

Türkiye yıllarca kuraklık, dolu, taşkın, sel, heyelan, deprem gibi doğal 

afetlerle karşı karşıya gelmiştir ve bu afetler tarımsal üretimi doğrudan 

etkilemiştir. Son yıllarda etkisini güçlü bir şekilde hissettiren iklim 

değişikliği de tarım sektörüne zarar vermektedir. Bu değişikliğin ilk 

etkisi, ısı artışından kaynaklı olarak dünyanın pek çok bölgesinde 

toprak neminin buna bağlı olarak da veriminin giderek azalacak 

olmasıdır. İkinci etki de, tarım için gerekli olan sulama suyunun 

bulunma imkânlarını daraltması ve bunun da tarımsal verime olumsuz 

yansımasıdır. Çevre koşullarındaki bu değişimlere karşı adaptasyon 

sağlanması önemlidir. Adaptasyonda ise teknoloji öne çıkacaktır. 

Teknoloji sayesinde tarımsal faaliyetler yönetilebilecektir (Nordhaus, 

2020: 97-102). Ancak iyi yönetilmeyen tarımsal faaliyetler, artan 

teknolojiye rağmen azalma hatta yok olma tehdidi ile karşı karşıya 

kalabilmektedir. Çiftçiler, gelirlerini artırmayı ve gelecek yıl için 

sermaye ayırmayı hedeflerken, çevre değişimleri sonucunda günlük 

ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz ve sermaye ihtiyacını kredi kullanarak 

gidermek zorunda kalabilmektedir. Bu noktada ürünlerini tarım 

sigortası ile korumak ve olası zararları telafi etmek istemektedirler. 

Ancak çoğu zaman sigortayı yaptıracak geliri dahi elde 

edememektedirler. Yeni kazanç yolları aramak bir zorunluluk haline 

gelirken; göçü de beraberinde getirmektedir (Arıcı, 2007: 11; Bayraç ve 

Doğan, 2016: 25). 
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 2.6. Sulama Olanakları 

Su canlılar için yaşam kaynağı olurken, bitkiler içinde üretimi sağlayan 

bir kaynaktır. Türkiye’de suyun en fazla kullanıldığı sektör tarım 

sektörüdür. Doğru sulama yöntemleriyle suyun etkin ve tasarruflu 

kullanılması, gelişmiş sulama teknolojileriyle mümkün olmaktadır. 

Damla sulama ve yağmurlama yöntemlerinin verimliliği artırdığı ve 

tasarruf sağlandığı gözlenmektedir. Üreticilerin doğru sulama 

yöntemlerine teşvik edilmesi ve doğru kullanım için bilgilendirilmesi 

gerekmektedir (Özel, 2018: 58). 

 2.7. Pazarlama ve Organizasyon 

Türkiye’de tarımsal ürünlerin pazarlanmasında ve organizasyonunda 

eksiklikler bulunmaktadır. AB’de üreticiler, kooperatif ve üretici 

birlikleri çatısı altında toplanarak oluşturulan fonlardan önemli oranda 

destek almakta ve bu yapılar sayesinde ürünlerini pazarlayabilmektedir. 

Türkiye de son yıllarda kooperatifçiliğe destek vermekte ve üreticilerin 

ürünlerini satışına yardımcı olmaktadır. Fakat Türkiye bu anlamda 

AB’nin gerisinde kalmış olup, üreticilerin örgütlenmesi istenen düzeye 

ulaşamamıştır. Ayrıca bu maksatla oluşturulan örgütler karmaşık 

yapıda olup üreticiye ürün planlanması ve pazar desteği anlamında 

fayda sağlama konusunda kendini geliştirmeyi başaramamıştır (Sağlık, 

2018: 36). 
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 2.8. Destekleme Politikaları 

Tarımın gelişimini sağlayan etkenlerden biri de devletin destek yoluyla 

üreticiye maddi yardımda bulunmasıdır. Fakat Türkiye’de desteklerin 

yetersizliği, kredi şartlarını zor olması nedeniyle tarımda 

sürdürülebilirlik özelliği sağlanamamaktadır (Bayram vd, 2007: 206). 

 2.9. Finansman 

Tarımsal faaliyetlerde bulunanlar hem bugünün hem de geleceğin 

ihtiyaçlarını karşılayabilmek için doğal denge içerisinde, tarım 

alanlarından çevreye duyarlı teknolojiler kullanarak fayda sağlamak 

istemektedirler. Sürdürülebilir tarımı gerçekleştirebilmek için 

üretimden gelir elde edilebilmesi gereklidir. Ancak sektörde gelirin 

üretimden sonra elde ediliyor olması, likidite ihtiyacına yol açmakta, 

bu durum ise finansman ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. 

3. SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMIN FİNANSMAN SORUNU  

Tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, diğer sektörlerde yer 

alan işletmelerde olduğu gibi, finansal sıkıntılar ile karşılaşmaktadırlar. 

İşletmeler, çalışma ve yatırım dönemlerinde sermaye temininde güçlük, 

yüksek kredi maliyetleri, teşviklerden yeterince yararlanamama ve 

finansman kaynaklarına ulaşamama gibi sorunlar yaşamaktadırlar 

(Dönmez, 2017:178). Buna ilave olarak, iklim değişikliği, doğal afetler, 

hastalıklar vb çeşitli belirsizlik ve riskler de tarımda, sermaye birikimini 

ve tarımsal üretim değerini olumsuz yönde etkileyerek finansman 

ihtiyacını artırmaktadır (Tiryaki, 2021: 27-29). 
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Tarım sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak için tarımsal işletmeler, 

karlılık, süreklilik ve devamlılığı sağlamayı amaçlamaktadırlar. 

Tarımsal faaliyette bulunan ve sürdürülebilirliği hedeflemiş 

işletmelerin, teknolojiyi iyi kullanmak, pazar alanı oluşturmak, girdileri 

temin etmek, doğru üretim için gerekli yatırımları yapılabilmek için 

kaynak bulmak ve işletme sermayesi sağlamak gibi sorumlulukları 

vardır. Fakat tarımsal faaliyet gösteren işletmelerin küçük aile 

işletmelerinden oluşması, sektörde sermaye devir hızının düşüklüğü, 

üretimin doğal yollara bağlılığı, tarım alanlarının yapısının farklı 

olması, ürünlerin çoğunlukla yılda tek seferde hasat edilmesi, girdi 

maliyetlerinin yüksekliği gibi sebepler daha fazla sermayeye ihtiyaç 

duyulmasına neden olmaktadır. Kendi sermayesini oluşturamayan bu 

işletmeler, yabancı kaynak kullanarak finansman sağlamaktadırlar. 

Üreticinin nakit döngüsüne uygun olmayan finansman modelleri 

tarımsal işletmelerin günden güne bilançolarının erimesine, faiz 

yükünün yükselmesinden dolayı, gelir ve sermaye kaybı yaşamalarına, 

arazi ve ekipman gibi varlıklarının ellerinden gitmesine neden 

olmaktadır (Çelik, 2019: 35-36). 

4. SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN FİNANSMAN 

KAYNAKLARI  

Tarım sektöründe çalışan kişiler, faaliyetlerini sürdürebilmek için 

kurumsal ve kurumsal olmayan finans kaynaklarına başvurmaktadır. 

Çeşitli şekillerde kişilerden alınan krediler kurumsal olmayan finans 

kaynağı, kurum ve kuruluşlardan sağlanan krediler ise kurumsal kredi 
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kaynaklarını oluşturmaktadır. Tarım sektörü çalışanları için bir diğer 

finans kaynağı ise devlet destekleridir. 

 4.1. Kurumsal Olmayan Finans Kaynakları 

Şahıslardan sağlanan borç olarak tanımlanan en eski ve yaygın finans 

türüdür. Kredi birlikleri kurulmadan önce çiftçiler çevrelerinde tarım ile 

ilgilenen maddi durumu iyi olan kişilerden borç temini yoluyla 

ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmışlardır. Günümüzde kamu ve özel 

kredi kuruluşları kurulmuş olmasına rağmen bazı bölgelerde halen bu 

şahıslar tarım kesiminde önemli miktarda kredi sağlamaktadır (Çetin, 

2014: 39). Kurumsal olmayan kredi kaynakları iki grupta 

toplanmaktadır. İlki, komşu, akraba, arkadaş gibi karşılıklı güven 

unsurunun bulunduğu yazılı bir sözleşme ve faizin bulunmadığı borç 

alma yöntemidir. İkincisi ise esnaf, tüccar, tefeci-aracı gibi borç 

vermeyi meslek edinmiş kişilerden kısa vadeli ve yüksek faizlerle 

alınan kredilerdir. Bu yöntemde kredi uygulaması borç verme şeklinde 

olabildiği gibi, hasat zamanı geldiğinde ürünün bir kısmını alma 

şeklinde de uygulanabilmektedir. Ancak şahıslardan alınan sözleşmeli 

ya da sözleşmesiz bu krediler genellikle anlaşmazlıkla 

sonuçlanmaktadır. Kurumsal olmayan kredi kaynakları genellikle 

tarımsal kredi mekanizmasının iyi çalışmadığı toplumlarda 

uygulanmıştır. Bu krediler genellikle borç alan çiftçilerin aleyhine 

çalışmaktadır (Erdoğan, 2002: 97). 
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 4.2. Kurumsal Finans Kaynakları 

Tarım sektöründe çalışan kişilerin sermaye eksikliklerini karşılamak 

amacıyla yasalar ve yönetmeliklerle kurulmuş, kredi işlemlerini belirli 

kurallara göre yürüten kamu örgütleri ve özel örgütlere kurumsal finans 

örgütleri denir. Örgütlerin belirlediği faizler, kişilerin kredi 

miktarlarına göre artış veya düşüş gösterebilmektedir (Berberoğlu, 

1981: 53). Tarım işletmelerini belirli esaslara göre finanse eden 

kuruluşlar Kamu Kredi Kuruluşları, Tarım Kredi Kooperatifleri, Özel 

Kredi Kuruluşları ve Merkez Bankaları’dır. 

 4.2.1. Kamu Kredi Kuruluşları 

Çiftçilik ile uğraşan kişi veya işletmelerin tarımsal faaliyeti yürütmesini 

sağlamak amacıyla devlet tarafından, sermayesini devletin oluşturduğu, 

resmi veya yarı resmi kuruluşlardır. Birçok ülkede bu amaçla kurulan 

bankalar vardır. Amerika Birleşik Devletlerindeki Farmes Home 

Administration, İran ve Hindistan’daki Ziraat Bankaları ve Türkiye’de 

örneği 1863 yılında kurulmuş olan Ziraat Bankası bazılarıdır. Bu 

bankalar işleyiş açısından ticari bankalar ile aynı şekilde çalışıyorlarsa 

da kuruluş amaçları çiftçilere yatırım ve üretim için kredi vermektir. 

Ziraat Bankası’nın asıl amacı; çiftçilerin işletme sermayesi eksikliğini 

tamamlamak, tarım işletmesi kurmak isteyen bir çiftçiye bu işletmeyi 

kazandırmak, bir işletmeyi genişleterek arazi edindirmek, tarımsal 

üretimde verimi artırarak kalitenin yükseltilmesini sağlamak, tarımsal 

ürünlerin satışını kolaylaştırarak kredi imkânı sağlamaktır (Tulgar, 

2008: 32). 
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4.2.2. Tarım Kredi Kooperatifleri 

Tarım kredi kooperatifleri 1929 yılında kurulmaya başlanmıştır. Bu 

kooperatiflerle il ve ilçelerde bulunan Ziraat Bankasına gidemeyen, 

bucak ve köylerde yaşayan çiftçilerin kredi ihtiyacını karşılamak 

amaçlanmıştır (Alay, 2012: 29). 

Çiftçilerin üretim faaliyetlerini sürdürebilmesi için krediye ihtiyaçları 

vardır. Fakat çiftçilerin bankalardan kredi alabilmek için güvence 

olarak gösterebileceği mal varlığı bulunmayabilir. Bu sebeple özellikle 

küçük çiftçiler bankalara güven verememektedir. Bankalardan borç 

alamayan çiftçiler yüksek faizle kredi sağlayan şahıslara yönelmek 

zorunda kalmakta ve ekonomik ve sosyal sorunları yaşamaktadırlar. 

Tarım Kredi Kooperatifi, çiftçilerin bu sorunları yaşamadan kredi 

ihtiyaçlarının karşılanması için kurulmuş olan bir kuruluş olarak 

karşımıza çıkmıştır. 

Tarım kredi Kooperatiflerinin amaçları; mevduat toplamak, kredi 

sağlamak, faiz haddini düşürmek, ortaklara kredi konusunda 

tavsiyelerde bulunmak, alınan kredilerin üretimde kullanılmasını 

sağlayarak tarımsal üretimi artırmak, tarla girdilerini ve diğer 

ihtiyaçları kaliteli, ucuz ve zamanında temin ederek hizmete sunmaktır. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin tarım ile uğraşan kişilere vermiş olduğu 

kredi türleri aşağıdaki gibidir (Çelik, 2019: 59-60): 

• İşletme kredileri: Üreticilerin tarımsal faaliyetlerini 

sürdürebilmeleri için gerekli olan girdilerin (nakit ihtiyaçlar 

dâhil) temin edilmesi amacıyla kullandırılan 1 yıl vadeli olarak 
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verilen kredilerdir. Su ürünleri üretimleri ve büyükbaş hayvan 

besiciliği (hayvan alım) amaçları ile 18 aya kadar vadeye sahip 

kredilerdir. 

• Yatırım kredileri: En fazla 4 yıl vade olarak kullandırılabilen, 

tarımsal işletmelerin canlı ve cansız her türlü demirbaşlarına ait 

her türde tarımsal ekipman, traktör, biçer-döver vb. ihtiyaçlarının 

karşılanması amacıyla açılan kredilerdir. Yatırım kredileri; 

tarımsal araç gereç kredileri, hayvancılık yatırım kredileri, diğer 

orta vadeli yatırım kredileri olmak üzere 3 e ayrılmaktadır.  

• Tüketim kredileri: Kooperatife kayıtlı olan kişilerin, tarımsal 

kredi konularına dâhil olmayan bireysel ihtiyaçlarının 

karşılanması için ayni ve belge karşılığı olarak kullandırılan 

işletme ve yatırım kredileridir. 

• Faizsiz krediler: Kooperatiflere kayıtlı olan üreticilerin ihtiyaç 

duyduğu, finansman maliyeti ilave edilmek suretiyle belirlenecek 

bedelin üzerinden vadesine kadar faiz olmadan karşılanması 

amacı ile ayni olarak kullandırılan kredilerdir. 

4.2.3. Özel Kredi Kuruluşları 

Sermayesi olan kişiler tarafından şirket şeklinde kurulmuş olan, sigorta 

şirketleri ve ticari bankaları oluşturan kuruluşlardır. Günümüzde 

bankalar tarım sektörüne oldukça yoğun bütçe ayırarak kredi desteği 

sağlamaktadır. 
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4.2.4. Merkez Bankaları 

Merkez Bankaları krediyi genişletmek ve yaygınlaştırmak için faaliyet 

sürdürmekte, kredi işlemini, kredi veren kuruluşları finanse ederek ve 

reeskont işlemleri yapmaktadır. TC Merkez Bankası’nın tarım sektörü 

için doğrudan kredi verme politikası bulunmamaktadır. 1995 yılına 

kadar İktisadi Devlet Teşekküllerine açmış olduğu krediler, Toprak 

Mahsulleri Ofisi’nin önemli bir paya sahip olmasını sağlamıştır 

(Taşkıran ve Özüdoğru, 2010: 1558). 

4.3. Devlet Desteği Uygulamaları 

Hükümetin desteğin amacına ve ekonomik etkisine bakmadan, vergi 

mükellefi ve tüketicilerden alınarak tarım sektöründe çalışan kişilere 

aktarılan toplam parasal değere tarımsal destek denir. Tarım sektörü 

için yapılan bütün harcamalar destekleme politikası olarak adlandırılır. 

Bu desteklerin tarım sektörünü geliştirmesi, tarımı koruması, tarımsal 

altyapı sağlaması, verimliliği sağlaması, tarımı özendirmesi ve tarımsal 

ürünleri gözetmesi gerekmektedir (Ataseven, 2016: 54-55). 

İnsanların hayatlarını devam ettirebilmek için besine ihtiyaçları vardır. 

Besinin ihtiyacı ülkeler için önemli konuma sahip olduğu için dünyada 

bütün ülkeler tarıma destek vermektedir. Gıda üretimi yetersiz olan 

ülkeler, ihtiyaçlarını karşılamak için ithalatı tercih etmekte fakat bu 

durum ülke dövizinin dışarı çıkmasına neden olmaktadır. Ülkeler de 

kaynaklarını kendi içinde kullanmak amacıyla tarıma destek 

ayırmaktadır. Tarımsal üretim kendi içinde değerli olsa da diğer 

sektörlere kaynak sağlaması açısından da çok kıymetli bir sektördür. Bu 
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yüzden tarıma sağlanan desteklerin uzun ömürlü ve sürdürülebilir 

olması gerekmektedir. Bu desteklerin asıl amaçları aşağıdaki gibidir ve 

bu amaçların yerine ulaşmasında devletin önemli bir görevi 

bulunmaktadır (Daldal, 2016: 15): 

• Çiftçilerin ekonomik yaşantısını iyileştirmek, 

• Tarımsal üretimi kamu yararına düzenlemek, 

• Kırsal toplumların refahını yükseltmek, 

• Tüketicileri aşırı fiyat artışlarından korumaktır. 

Tarımı ayakta tutmak için devletin verdiği desteklerin çok büyük önemi 

vardır. Türkiye’de tarım sektörü desteklemeleri çözüme kavuşamayan 

bir sorun olarak yer almakta ve istikrarlı bir politika 

oluşturulamamaktadır. Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde destekler 

zorunludur fakat önemli olan verilen desteklerin miktarı ve nasıl 

verildiğidir (Özel, 2018: 57). Tarımsal destek politikaları üreticiden 

tüketiciye kadar herkesi önemli derecede etkilemektedir. Bu sebeple 

devlet teşvikleri önemli bir yere sahiptir. Tarımsal destekler 18.04.2006 

tarih ve 5488 sayılı kanuna göre aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır. 

Tarımsal destekleri belirlemek üzere Tarımsal Destekleme ve 

Yönlendirme Kurulu kurulmuştur (Tancan, 2018: 17). 

4.3.1. Doğrudan Gelir Desteği 

Dünya Ticaret Örgütü’ne göre tarım üreticilerinin gelir düzeyini 

iyileştirmek amacıyla kamu kaynaklarından yapılan transferlerdir. 

Tarımsal üretimde üretim fazlası olan ürünler yerine alternatif ürünlerin 
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üretimi için yapısal bir dönüşümün gerçekleştirilmesi için uygulamaya 

alınmıştır (Aydın, 2018: 273). 

Doğrudan gelir desteği ile üreticilere yaptıkları üretimden bağımsız 

olarak gelir ödemesi yapılır. Gelir yardımının tarım kesiminde çalışan 

kişilere adaletli şekilde dağıtılması hedeflenmiştir. Bu politikada piyasa 

işleyişine müdahalede bulunmadan üretim, tüketim ve dış ticaret 

kararları piyasa şartlarına göre belirlenir ve desteklemeler toplumun 

yararına yapılır. Harcamaların hangi amaçla yapıldığını takip etmek 

açısından şeffaf bir uygulamadır (Demir, 2007: 72-73). 

4.3.2. Fark Ödemesi 

Çiftçilere, almak zorunda oldukları ürünlerin yurt içinde ve dışındaki 

fiyat farklılığı göz önünde bulundurularak doğacak olan maliyeti 

karşılamak amacıyla fark ödemesi desteği verilir. Bu destekler öncelikli 

olarak arz açığı olan ürünlerde uygulanır. Fark ödemesi yapılacak 

ürünler ve ödeme miktarları her yıl ilgili kurul tarafından belirlenir. 

Fark ödemesi alacak olan çiftçilerin üretim ve satışa ilişkin 

oluşturdukları faaliyet bilgilerini belgelendirmeleri gerekmektedir 

(Tancan, 2018: 17). 

4.3.3. Taban ve Tavan Fiyat Uygulamaları 

Tavan fiyat uygulamaları, devletin söz konusu olan ürünün 

satılabileceği en yüksek fiyatı belirlemesidir. Uygulamanın amacı 

ürünlerin satış fiyatını dengesiz bulan tüketiciyi korumaktır. Eğer 

belirlenmiş olan tavan fiyatı satıcıyı ve üreticiyi tatmin etmiyorsa, 
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üreticilerin bu üretimi kısıtlamalarına neden olur ve böylece söz konusu 

ürünlerde kıtlık yaşanması kaçınılmaz hale gelir. 

Taban fiyat uygulamaları, söz konusu ürünün satılabileceği en düşük 

fiyat olarak belirlenmekte olup üreticilere bu fiyatın üzerinde istedikleri 

fiyata satabilme özgürlüğü sağlamaktadır. Bu desteğin amacı fiyatların 

maliyetleri karşılaması ve her yıl yaşanan fiyat istikrarsızlığının 

önlenmesidir (Küzeci, 2011: 31-32) 

4.3.4. Kırsal Kalkınma Destekleri 

Kırsal kesimde yaşayan, geçimini tarımdan kazanan, üretim yapan 

çiftçilerin gelirlerinin artırılması, üretimin çeşitlendirilmesi, tarlaları 

geliştirmek, doğal kaynakları korumak, sosyal yapıyı güçlendirmek 

amacıyla gerçekleştirilen yatırım projelerinin maliyetinin bir kısmını 

devlet tarafından karşılanmasıdır. Bu destekler, Tarım ve Orman 

Bakanlığı tarafından verilmektedir. Köy ve kırsal alanda yaşayan 

toplum yararına olacak yatırımlara öncelik sağlanmaktadır. Yatırım 

projelerinin oranı ve desteklenecek ürünler, Bakanlar Kurulu tarafından 

belirlenmektedir (Taştanoğlu, 2018: 92-93). 

4.3.5. Tarım Sigortası Ödemeleri 

Üreticilerin oluşabilecek doğal afet veya kazalardan korunabilmesi için 

üretmiş oldukları ürünlerini sigorta yaptırmalarını teşvik edici bir 

uygulamadır. Sigorta pirim bedelinin bir kısmını üretici öderken, diğer 

kısmını devlet karşılamaktadır (Demir, 2007: 78). 
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İklim değişikliklerinin etkilediği sektörlerden biri de tarım sektörüdür. 

İklim değişikliği ve/veya doğal nedenlerle ortaya çıkan kuraklık, sel, 

orman yangınları, aşırı sıcak ve aşırı soğuk hava şartları, hortum, don 

vb. felaketlerin karşı sigorta yapılmamış olması, bu felaketlerle 

karşılaşan kişi ve bireylerin, büyük finansal kayıplara uğramasına 

neden olmaktadır. Kayıpların etkisini azaltabilmek ve riski 

dağıtabilmek için 2005 yılında devlet destekli tarım sigortası 

uygulamaya konulmuştur (Çağıl, 2019: 201-216). 

Hava olaylarından her bölgede her çiftçi farklı oranlarda 

etkilenmektedir. Karşılaşılan bu felaketler gelecek yıllarda da etkilerini 

artırarak devam edecektir. Sadece bu nedenle bile tarımsal üretim 

yapmak zorlaşmaktadır. Tarımsal üretimdeki plansızlık, yüksek girdi 

düşük ürün fiyatları, su ve kuraklık sorunu, yaşlanan nüfus, tarıma 

gereken desteğin verilmemesi, istikrarsız politikalar tarımsal üretimin 

önündeki en büyük engel olmaktadır. Şartların yeniden 

değerlendirilerek uygun tarım politikasının mutlaka devreye alınması 

gerekmektedir. Türkiye’nin sorunlarına çözüm sağlayacak önlemlerin 

mutlaka alınması gerekmekte, sadece felaket üzerine kurulmuş sel, 

yangın, dolu, kuraklık sigortaları yerine verim kaybından kaynaklanan 

zararların, gelir kaybını karşılayacak sigortalarının devreye alınması 

gerekmektedir (Yıldırım, 2021b: 1). 

4.3.6. Hayvancılık Destekleri 

Hayvancılık faaliyetlerinde verimliliğin artırılmasında, hayvan 

ırklarının iyileştirilmesi, yem üretiminin artırılması, işletmelerin 
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gelişmeleri, yetiştirilen hayvanların sağlığı, refahı ve temiz ortamlarda 

yetiştirilebilmesi için üreticilere destek verilmektedir. Hayvansal 

ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması aşamasında kontrol ve takibi 

yapılarak ürünlerin üreticiden tüketiciye geçişi esnasında sağlıklı ve 

hijyenik olmasını sağlanması gerekmektedir (Tancan, 2018: 18). 

4.3.7. Alternatif Ürün Desteği 

Üretimi ihtiyaçtan fazla olan ürünlerin yerine, aynı arazilerde ithalat ile 

karşılanan ürünlerin yetiştirilmesidir. Bu ürünleri yetiştirecek olan 

kişilere gelir kayıplarının önlenmesi amacıyla ekeceği arazi oranı 

hesaplanarak alternatif ürün projesi desteği sağlanmaktadır (Yavuz, 

2005: 54-56). Ülkede arz fazlası olan fındık, tütün, şeker pancarı gibi 

ürünlerin üretim alanları daraltılarak, piyasada arz eksiği olan kırmızı 

mercimek, soya, mısır, ayçiçeği, yem bitkileri gibi ürünlerin üretilmesi 

teşvik edilmektedir. Telafi edici ödemeler, hangi ürünlerin 

destekleneceği, ödeme miktarları ve ne zaman ödeneceği Bakanlar 

Kurulu tarafından belirlenmektedir (Taştanoğlu, 2018: 92). 

Destekler bütün şekilde özetlenecek olursa, iklim çeşitliliği ve verimli 

toprakların sayesinde üretimine devam eden üreticiye devlet, yıllardır 

fazla değişikliğe uğramayan tarım destek politikalarıyla 

yaklaşmışlardır. Siyasi getirisi yüksek olan tarımsal üretim odaklı tarım 

politikaları tarım arazilerinin verimliliğini ve sonucunda üreticilerin 

gelirlerini artırmakta başarılı olamamışlardır. Türkiye’nin tarımda var 

olan rekabet üstünlüklerini devam ettirmek için bile tarım-gıda 

sektöründe uygun teknolojik dönüşüme ve tarımsal üretim öncelikli 
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olmak üzere tarım sektörünü güçlendirecek politikalara ihtiyacı vardır 

(Çakmak ve Veziroğlu, 2020: 11). 

Tarımsal faaliyeti yürüten kişilerin, artan finansman ihtiyacı karşısında 

başvurdukları yöntemlerden biri de tarım kredilerdir. Tarımsal kredi, 

tarım üreticilerinin öz sermayelerinin yeterli olmadığı durumlarda 

üretim faaliyetlerini gerçekleştirebilmek, üretim esnasında ortaya çıkan 

masrafları karşılayabilmek için kullanma durumunda kaldıkları yabancı 

sermayedir (Arıcı, 2007: 10). 

5. SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMIN FİNANSMANINDA 

ALTERNATİF ÜRÜNLER 

Tarım sektöründe çalışanlar oldukça zor şartlarda faaliyetini 

sürdürmektedirler. Doğal koşullardaki belirsizlikte bu zorluklara 

eklendiğinde tarım ile uğraşan kişiler sabit bir gelir seviyesine 

ulaşamamakta ve ihtiyaç duydukları ekipman ve hatta girdileri kendi 

bütçeleriyle almaya güçleri yetmemektedir. Tarımsal faaliyetlere 

finansman sağlamak için finansal kiralama, factoring ve vadeli işlemler 

gibi alternatif finansal ürünler de kullanılmaktadır (Kandemir, 2010: 

29). 

 5.1. Finansal Kiralama (Leasing) 

Bir işletmenin ihtiyacı olan menkul veya gayrimenkulü satın almak 

yerine, bir kiralama şirketi tarafından belirli bir süreliğine kullanım 

hakkını devralmaktır. Leasing sistemi işletmelere, malı kullanım hakkı, 

ödeme yükü olmadığı içi farklı yatırımlara sermaye ayırabilme hakkı, 
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bütçeye katkı sağlaması ve bankalara oranla esnek ödeme planı sunması 

nedeniyle faydalı bir işlemdir. Özellikle traktör, biçerdöver, makine 

gibi donanım ürünleri sağlaması tarım ile uğraşan kişi ve işletmelere 

kolaylık sağlamaktadır. Kullanım süresi dolduktan sonra kiracıya 

sembolik bir ücret karşılığında malı satın alma hakkı da tanınmaktadır 

(Yılmaz, 2008: 27-28). 

5.2. Factoring 

Vadeli satış yapan işletmelerin, satılan mal ve hizmetlerden doğan 

alacaklarını factoring finansal kuruluşlarına devrederek satın alınmasını 

sağlayan bir sistemdir. Factoring sistemini işletmelerin tercih etme 

nedeni, alacağın tahsilatını üstlenerek riski azaltmasıdır. Alacak 

hakkının satın alındığı bu işlemler, 180 günden kısa vadeli kambiyo 

senetlerine uygulanmaktadır. Kredilerin alınma sürelerinin uzun 

olması, tarım işletmelerini kısa vadede fon sağlayabileceği factoring 

sistemine yönlendirmektedir. İşletmelerin gelirlerini kayıt almanın 

yanında muhasebe standartlarını takip etmesi tarım işletmelerine katkı 

sağlamaktadır (Kandemir, 2010: 31-32). 

5.3. Vadeli İşlemler 

Vadeli işlemler tarımın finansmanında yararlı bir yöntem olarak 

kullanılmaktadır. İleriki bir tarihte alımı veya satımı yapılacak olan 

ürünün karar verildiği gün alım satım sözleşmesinin yapıldığı 

işlemlerdir. Bu anlaşmalar arz talep dengesi kurmayı ve üreticiye 

yetiştirdiği ürünü satma garantisi vermektedir (Sümer vd, 2018: 550) 
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SONUÇ 

Sürdürülebilir kalkınma çevre ile ilgilidir, çevrenin korunması için 

önlemler alınması, verimli toprakların korunması gelecek nesillere 

verimli ve yaşanabilir bir doğa bırakılmasını sağlayacaktır. 

Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik büyüme ile de yakından bir 

ilişkisi bulunmaktadır. Ekonomik faaliyetler, ekolojik denge 

gözetilerek yürütülebilirse hem ekonomik büyüme sağlanabilir hem de 

çevreye zarar verilmemiş olur. Tarım sektörü ile sürdürülebilir 

kalkınma birbirini tamamlar niteliktedir. Tarım, doğal kaynaklar 

kullanılarak insanların yaşamlarının devam edebilmesi için gerekli 

besinlerin elde edilmesini sağlamaktadır. Doğru ve yeterli miktarda 

yapıldığında ülke ölçeğinde yeterli olmakla kalmayıp ihracat 

potansiyeli taşımaktadır. Tarımın diğer sektörlere kaynak sağlıyor 

olması da önemini artırmaktadır. Tarım faaliyetleri, doğal kaynakların 

yanı sıra emek ve sermaye gibi diğer üretim faktörlerinin de varlığını 

gerektirmektedir. Emek faktörünün var olduğu kabul edildiğinde, 

tarımsal faaliyetlere başlayabilmek ve sürdürebilmek için finansman 

kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Çoğunlukla borçlanarak faaliyet 

gösterilen tarım sektöründe, ürünler satıldıkça borçlar ödenmekte ve 

yeni borçlanma ile üretim devam etmektedir. Bu döngüde alınan borcun 

ödenememesi yeni üretimin yapılmasına engel olmaktadır. Bu sorun, 

artan girdi maliyetleri ile birleştiğinde sektör çalışanları üretimden 

uzaklaşmaktadır (Yıldırım, 2019: 28). Bu yüzden tarım ile uğraşan 

bireylere devlet desteği verilerek maliyetlerinin en azından bir kısmının 

karşılanıyor olması önemlidir. Gerekli finansman sağlandığı takdirde, 

çevre koşullarına uygun ve doğaya zarar vermeden, bilgi ve beceriler 

kullanılarak sürdürülebilir hedeflere ulaşmak da mümkün olacaktır. 
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GİRİŞ 

Tarım, toplumun beslenmesinde stratejik öneme sahip ekonomik bir 

daldır. Dünya nüfusunun artmasının etkisiyle, sağlıklı ve güvenilir 

gıdaya erişim giderek zorlaşmaktadır. Artan nüfusun ihtiyaçlarının 

karşılanmasında, toprak, su, ormanlar ve doğal kaynakların 

sömürülmesi ve daha fazla ürün elde etmek için modernleşen tarımda 

kimyasalların aşırı kullanımı, güvenli ve sağlıklı gıda üretiminde tehdit 

oluşturmaktadır (Rodojevic ve ark., 2021). Bu durum insanlar ve diğer 

canlıları olumsuz şekilde etkilemektedir. Olumsuz yaşam koşullarından 

korunabilmek, konvansiyonel tarıma alternatif bir tarım uygulaması 

bulmak ve sağlıklı beslenmek için organik tarım faaliyetlerine 

geçilmiştir (Bahşi ve Akça, 2019). Bu durum tüketicileri, içerisinde 

kimyasal bulunmayan ve doğal olarak yetiştirilen organik ürünler talep 

etmeye (Avcı ve Yıldız, 2019), sağlıklı ve kaliteli ürünleri tercih etmeye 

sevk etmektedir (Grunert, 2002). 

Avrupa ülkelerinde organik tarım ürünlerine olan talep Türkiye’ye 

kıyasla yüksek olmakla birlikte, Türkiye’de de daha çok İstanbul, 

Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde organik tarım ürünlerine olan 

talebin giderek arttığı görülmektedir (Eryılmaz ve ark., 2015). 

Türkiye’de organik ürün talebinin AB ülkelerine göre daha düşük 

olmasının en önemli sebepleri, tüketicilerin gelir seviyesi, organik 

ürünlere erişim durumu, tüketici istekliliği ve organik gıdaların fiyatıdır 

(İnci ve ark., 2017).  
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Tüketicilerin bilinçlenmesiyle birlikte sağlıklı ve dengeli beslenme 

kavramlarının öneminin artması sonucunda (Sezgin ve Uzundumlu, 

2019) tüketicilerin gıdalara bakış açısı değişerek organik ürünlere 

dönüş başlamıştır (Ustaahmetoğlu ve Toklu, 2015). Özellikle de son 

yıllarda dünya genelinde yaşanan küresel salgın ve doğa olaylarının da 

etkisiyle insanların doğal yaşam ve doğal beslenme konularını daha 

fazla önemsediği görülmektedir.  

Dünya’da ve Türkiye’de organik ürünlere karşı tüketicilerin ilgisinin 

yoğunlaşması, bu konu üzerinde yapılan çalışmaların da artmasını 

sağlamıştır. Organik gıdaların tüketimi üzerine yapılan birçok 

çalışmada en fazla satın alınan ürün grubunun sebze ve meyve olduğu 

ortaya konulmuştur (İnci ve ark., 2017; Baydaş ve ark., 2021; İnan ve 

ark., 2021). Avcı ve Yıldız (2019)’ın, Gümüşhane ilinde yaptıkları 

çalışmada tüketicilerin geçmişte yaşadığı satın alma ve tüketim 

deneyiminin, organik ürünlere karşı tutumlarını olumlu yönde 

etkilediği bildirilmiştir. Çınar ve ark. (2021)’nın Aydın ilinde yaptıkları 

çalışmada tüketicilerin sağlık bilinci ile gıda harcamaları arasında 

anlamlı farklılık olduğu, sağlıklı ürün tüketimine dikkat eden bireylerin 

aylık gıda harcamalarında organik ürün satın alma niyetinde 

bulundukları saptanmıştır. Organik pazarlarda alışveriş yapan 

tüketicilerin organik gıda satın almasında en önemli neden sağlık ve 

çevre bilinci iken (Çelik, 2013; Erciş ve ark., 2020), satın 

almamalarında en önemli neden ise temin edilme zorluğudur (Bahşi ve 

ark., 2019). Kahramanmaraş ilindeki tüketiciler, organik ürünleri 

“kimyasal içermeyen ürün” olarak nitelendirerek, bu ürünleri 
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tüketmelerindeki en önemli sebebin sağlık problemi olduğunu 

belirtmişlerdir (Kekeç ve Seçer, 2021).  

Tüketicilerin organik ürün satın almasında en etkili unsurlar, ekonomik 

koşullar, aile gelir düzeyi (Sezgin ve Uzundumlu, 2019), güvenli ve 

sağlığa zararlı olmamasıdır (Ustaahmetoğlu ve Toklu, 2015; Çam ve 

Karakaya, 2018;). Varoğlu ve Turhan (2016), Sakarya ilindeki 

tüketicilerde, daha çok eğitim ve gelir seviyesi yüksek, orta yaş ve üzeri 

tüketici grubunun daha fazla organik ürün tükettiğini ortaya 

koymuşlardır.  

İstanbul ilinde yapılan saha çalışmasında, tüketiciler organik ürünleri 

sağlık açısından yararlı ve ödedikleri bedeli makul bulmuşlardır 

(Sarıkaya, 2007). Diğer bir çalışmada da tüketiciler organik ürünleri 

kaliteli buldukları için tercih ettiklerini bildirmişlerdir (Karaman, 

2018). Onurlubaş ve Öztük (2015), organik ürün tüketiminde 

bilgilendirici reklamların, satın almada olumlu etki oluşturabileceğini 

belirtmişlerdir. 

Sırbistan’da yapılan bir çalışmada, ekopazarlarda organik ürün satın 

alan tüketicilerin çevre ve sağlık konusunda bilinçli olmaları nedeniyle, 

ürünün kaynağının yanıltıcı, ambalajında katkı ve zararlı maddenin 

olması ve çevre dostu ürün olması satın almalarında olumlu ve olumsuz 

etki oluşturmaktadır (Radojevic ve ark., 2021). Farklı çalışmalarda 

tüketiciler organik ürün satın almalarında en önemli unsurun fiyat 

olduğunu (Melovic ve ark., 2020), bu ürünleri pahalı olduğu için satın 

almadıklarını (Mtimet ve ark., 2020) ifade etmişlerdir. Diğer bir 
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çalışmada da tüketicilerin organik ürün tüketimi ile cinsiyet, yaş ve gelir 

düzeyi arasında anlamlı farklılık ortaya konulmuştur (Jotanovic ve ark., 

2018). Pileliene ve Tamuliene (2021), Litvanya’daki tüketicilerin 

organik ürün konusunda çok bilinçli olmadığını, sağlık ve kalite 

açısından bilinçlendirilmeleri gerektiğini saptamışlardır.  

Hernandez ve ark. (2021), Meksika’da tüketicilerin, organik ürünleri 

çevre dostu buldukları için tükettiklerini bildirmişlerdir. İnternet 

üzerinde organik ürün satın alan tüketicilerin satın alma kararlarını 

verirken, diğer internet kullanıcılarının görüşleri en fazla etkilendikleri 

faktördür (Maciaszczyk ve Kocot, 2021). Krajewska ve Solis (2021)’e 

göre, COVID-19 salgını sırasında tüketicilerin organik ürün 

tercihlerinde, organik gıdaların etiketlerindeki ayrıntılı bilgi ve fiyat en 

önemli unsurdur.  

Yapılan çalışmalar dikkate alındığında, organik ürün tüketicileri 

üzerinde etkili olan faktörler bazı çalışmalarda benzerlik gösterse de 

bölgesel incelenen çalışmalarda farklılıklar olduğu görülmektedir. 

Ancak, özellikle organik tarım ürünleri hakkında yapılmış tüketici 

araştırmalarının sayısı oldukça sınırlıdır. Bu konu üzerinde yapılacak 

çalışmaların sonuçlarının, organik tarım ürünlerindeki tüketici istek ve 

tercihlerinin belirlenmesinde, organik tarım üretiminin planlanmasında 

ve pazarlama politikalarının oluşturulmasında katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, organik ürün satın alan tüketicilerin, organik 

tarım ürünleri üzerinde oluşan algı ve beklentisini ortaya koymak, 
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organik tarım ürünü tüketimine ilişkin tutumlarını incelemek ve elde 

edilen bulgulara ilişkin sonuç ve öneriler getirmektir. 

1. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Çalışmanın ana materyalini, İstanbul ili Üsküdar ilçesinde ikamet eden 

organik ürün satın alan tüketicilerin organik ürün ve organik tarım 

ürünü tüketim alışkanlıklarını belirlemek üzere 2020 yılında çevrimiçi 

anket yöntemi ile elde edilen birincil veriler oluşturmaktadır. Pandemi 

nedeniyle sağlık açısından daha güvenli olduğu için yüz yüz yüze anket 

yöntemi yerine çevrimiçi anket yöntemi tercih edilmiştir. Ayrıca 

çalışmada konuyla ilgili ikincil verilerden de yararlanılmıştır. 

Araştırma anketi toplam 42 sorudan ve üç bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölüm sosyo-demografik özelliklerini, ikinci bölüm organik 

ürün tüketimini ve üçüncü bölüm organik tarım ürünleri hakkındaki 

düşüncelerini, tüketim davranış biçimlerini belirleyici sorulardan 

oluşmaktadır. 

 

Araştırmada görüşülen tüketici sayısı, aşağıdaki oransal örnek hacmi 

formülüyle belirlenmiştir (Newbold, 1995). 

n =          
Np(1 - p) 

(N - 1) σ2
px + p(1 - p) 

Formülde; 

n = Örnek hacmi 

N = Toplam tüketici sayısı 
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p = organik ürün satın alan tüketicilerinin oranı 

(maksimum örnek hacmine ulaşmak için 0,5 alınmıştır). 

Araştırmada %99 olasılık ile %5 hata payı esas alınarak hesaplama 

yapılmıştır. 2020 yılı TUİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 

İstatistiklerine göre İstanbul ili Üsküdar ilçesinde toplam nüfus 

520.771 kişidir. Yapılan hesaplamaya göre örnek hacmi 665 tüketici 

olarak saptanmıştır. 

Araştırmada kullanılan anket formu çevrimiçi olarak 

standartlaştırılarak Google form üzerinden önceden test edilerek 

oluşturulmuştur. Çevrimiçi anket cep telefonu aracılığı ile dağıtılarak, 

665 tüketicinin anketi veri olarak değerlendirilmiştir. 

Tüketicilerin organik tarım ve organik tarım ürünlerine karşı bakış 

açılarını ve tutumlarını belirlemek için tutum ve davranış ölçeklerinden 

5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Likert ölçeğinde, tutum şiddeti 

değerlendirilirken 1’den 5’e doğru olumlu yönde artacak şekilde 

ölçeklendirilmiştir.  

Elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 istatistik analiz programı 

kullanılmıştır. Tüketicilerin sosyo-demografik yapısı frekans 

dağılımlarıyla ortaya konulmuştur. Ayrıca tüketicilerin organik ürünler 

ve organik tarım ürünleri hakkındaki düşünceleri demografik özellikler 

ile ilişkisi bakımından khi-kare testi yapılarak incelenmiştir. İstatistik 

testler yapılmadan önce veriler One-sample Kolmogorov-Smirnov 

testine tabi tutularak normal dağılım gösterip göstermediğine 

bakıldıktan sonra analiz yapılmıştır. 
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Araştırmada tüketicilerin organik tarım ürünü tüketip tüketmeme 

konusundaki tercihlerinde etkili olan faktörlerde, hangi faktörlerin, ne 

kadar etkilediğini belirlemek üzere, lojistik regresyon analizi 

yöntemlerinden ikili lojistik regresyon analizi uygulanmıştır.  

Lojistik regresyonda bağımlı değişken kesiklidir ve tahmin edilen 

olasılık değerleri 0 ile 1 arasında değişmektedir. Kümülatif lojistik 

olasılık fonksiyonuna bağlı olan lojistik regresyon modeli aşağıdaki 

gibi ifade edilmektedir (Gujarati, 1998).  

𝑃𝑖 = 𝐹(𝑧𝑖) = 𝐹( +  𝑋𝑖) =
1

1+𝑒−(𝑧𝑖)
=

1

1+𝑒−(+ 𝑋𝑖)   

Pi= i’ nci bireyin belirli bir seçeneği seçme olasılığı, 

F= Kümülatif olasılık fonksiyonu, 

z= α+βXi, 

α= Sabit katsayı, 

β= Her bir açıklayıcı (bağımsız) değişken için tahmin edilecek 

parametre, 

Xi= i’ nci bağımsız değişkeni ifade etmektedir. 
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2. ARAŞTIRMA BULGULARI 

2.1. Tüketicilerin Demografik Özellikleri 

Tüketicilerin demografik özelliklerine ilişkin frekans dağılımları Tablo 

1’de verilmiştir. Araştırmaya katılan tüketicilerin %64.7’si kadınlar ve 

%35.3’ünü erkekler oluşturmaktadır. Yaş dağılımı bakımından 29-39 

yaş arasındaki tüketiciler %31.6 ile en büyük paya sahiptir. 

Tüketicilerin yaş ortalaması 37.22 olarak hesaplanmıştır. Tüketicilerin 

%34’ünü lisans mezunu olanlar oluştururken, bunu %28.6 ile lise 

mezunu olanlar izlemektedir. Ankete katılanların %63.5’i evli, % 36.5’i 

bekardır. Tüketicilerin meslek grubu incelendiğinde %26.8’ini kamu 

sektörü, % 26.6’sını serbest meslek ve %21.1’ini ev hanımları 

oluşturmaktadır. Oturdukları evin mülkiyeti bakımından %58.6’sı 

kendi evinde ikamet etmektedir. Araştırmaya katılan tüketicilerin 

%36.2’si 6001 TL ve üzeri gelire sahip olduğu görülmektedir. 

Tüketicilerin %58.6’sı il merkezinde, %38.8’i ilçe merkezinde ve 

%2.6’sı belde/köyde yaşamını sürdürmektedir. Ailelerindeki birey 

sayısı 3-4 kişi olanlar %55.9 ile ilk sırada yer almaktadır. Ankete katılan 

tüketicilerde annesinin eğitimi ilköğretim olanlar %41.6 ile, babasının 

eğitimi ilköğretim olanlar %38.2 ile en fazla orana sahiptir.  
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Tablo 1: Tüketicilerin Demografik Özellikleri 

  n %       n % 

Cinsiyet     Medeni Hal   

Kadın 430 64.7   Evli 422 63.5 

Erkek 235 35.3   Bekar 243 36.5 

Toplam 665 100.0   Toplam 665 100.0 

        

Yaş     Meslek   

18-28 173 26.0   Kamu sektörü 178 26.8 

29-39 210 31.6   Serbest meslek 177 26.6 

40-50 198 29.8   Öğrenci 107 16.1 

51+ 84 12.6   Ev hanımı 140 21.1 

Toplam 665 100.0   Emekli 42 6.3 

     İşsiz 21 3.2 

Eğitim     Toplam 665 100.0 

İlköğretim 28 4.2      

Ortaöğretim 50 7.5   Evin Mülkiyet Durumu  

Lise 190 28.6   Mülk 390 58.6 

Önlisans 95 14.3   Kira 261 39.3 

Lisans 226 34.0   Lojman 14 2.1 

Lisansüstü 76 11.4    665 100 

Toplam 665 100.0      

     Ailedeki Birey Sayısı   

Yaşadığı Yer     ≤2 90 13.5 

İl merkezi 390 58.6   3-4 372 55.9 

İlçe merkezi 258 38.8   ≥5 203 30.6 

Belde/Köy 17 2.6   Toplam 665 100.0 

Toplam 665 100.0      

     Annenin Eğitimi   

Aile Toplam Geliri     Okuryazar 148 22.3 

0-1500 TL 22 3.3   İlköğretim 277 41.6 

1501 -3000 TL 106 15.9   Ortaöğretim 74 11.1 

3001-4500 TL 161 24.2   Lise 109 16.4 

4501-6000 TL 135 20.3   Önlisans 24 3.6 

6001 TL ve üzeri 241 36.2   Lisans 25 3.8 

Toplam 665 100.0   Lisansüstü 8 1.2 

     Toplam 665 100.0 

Babanın  Eğitimi        

Okuryazar 62 9.3      

İlköğretim 254 38.2      

Ortaöğretim 89 13.4      

Lise 137 20.6      

Önlisans 34 5.1      

Lisans 71 10.7      

Lisansüstü 18 2.7      

Toplam 665 100.0           
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2.2. Tüketicilerin Organik Ürün Tercihleri ve Tutumları 

Şekil 1’de tüketicilerin en fazla tükettikleri organik ürün grupları 

verilmiştir. Tüketiciler organik ürün grupları arasında en fazla, yaş 

sebze-meyve (519 kişi), yumurta(493 kişi), tahıl ve bakliyat(364 kişi) 

ve süt ve süt ürünlerini (352 kişi) tercih etmişlerdir. İnci ve ark.(2017) 

Diyarbakır ilinde tüketiciler üzerinde yapmış oldukları çalışmada, 

organik ürün grupları arasında yaş sebze-meyvenin %43.4 ile en fazla 

tüketilen ürün grubu olduğunu bildirmişlerdir. 

Ankete katılan tüketicilere “ne olsa organik ürünleri daha sık 

tüketirdiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Verilen cevaplarda tüketiciler 

arasında 462 kişi fiyatın daha ucuz ve 340 kişi de daha çok satış noktası 

olması halinde daha sık organik ürün tüketebileceklerini belirtmişlerdir 

(Şekil 2). Organik ürünlerin satış fiyatının konvansiyonel ürünlere göre 

daha pahalı olması ve organik ürün satışı yapan yerlerin kısıtlı olması 

bu düşüncede etken olmaktadır. 

 

Şekil 1: Tüketicilerin En Fazla Tükettiği Organik Ürün Grupları  
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Şekil 2: Tüketicilerin Organik Ürünleri Daha Sık Tüketmek İçin Nedenleri 

Tüketicilerin organik ürün tüketim sıklıkları ve gelir düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi belirlemek için khi-kare analizi yapılmış ve anlamlı 

ilişki bulunduğu saptanmıştır (p=0.000<0.01) (Tablo 2). Organik 

ürünleri haftada birkaç kez tüketenler arasında 38 kişi ve haftada bir 

tüketenler arasında 64 kişi olmak üzere 6000 TL ve üzeri gelire sahip 

olanlar en fazla sayıyı oluşturmaktadır. Gelir düzeyinin organik ürün 

tüketim sıklığında etkili olduğu görülmektedir.  
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Tablo 2: Tüketicilerin Organik Ürün Tüketim Sıklığı ve Gelir Düzeyi Arasındaki 

İlişki 

  Gelir Düzeyi Ki-kare testi sonuç 

Tüketim 

Sıklığı 
0-1500 TL 

1501-3000 

TL 

3001-4500 

TL 

4501-6000 

TL 

6000 TL 

ve üzeri 
Toplam     

  Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % X2 df p* 

Birkaç 

ayda bir 
11 50 33 31.2 42 26.1 22 16.3 26 10.8 134 20.2 

 
  

                             
Ayda 

bir 
1 4.6 24 22.6 26 16.1 14 10.4 31 12.9 96 14.4 

   

                             
Ayda 

birkaç 

kere 

2 9.1 21 19.8 45 27.9 49 36.3 82 34 199 29.9 

   

                          64.183 16 0.000 

Haftada 

bir 
7 31.8 21 19.8 36 22.4 40 29.6 64 26.6 168 25.3 

   

                             
Haftada 

birkaç 

kere 

1 4.5 7 6.6 12 7.5 10 7.4 38 15.8 68 10.2 

   

                             

Toplam 22 100 106 100 161 100 135 100 241 100 665 100 
   

                                

 

*p<0.01 

anlamlı                

 

2.3. Tüketicilerin Organik Tarım Ürünlerine İlişkin Tutum ve 

Tercihleri 
 

Ankete katılan tüketicilerin %98’i organik tarımı duyduğunu 

belirtirken, %2’si duymadığını belirtmiştir. Tüketicilerin en fazla 

haberdar oldukları bilgi kaynaklarının internet (%26), sosyal medya 

(%19), televizyon (%17) ve gazete (%12) olduğu görülmektedir (Şekil 

3). Sarıkaya (2007) yapmış olduğu çalışmada tüketicilerin organik 

ürünler hakkında bilgi kaynaklarında internetin ilk sırada yer aldığını, 

bu konuda ürünlerin internet üzerinde satışının yaygın olmasının etken 

olabileceğini ifade etmektedir. Bu sonuçlar, organik tarım ürünleri ile 
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ilgili tüketicilere ulaşmak için internet ve sosyal medyanın en etkili araç 

olabileceğini göstermektedir.  

 

 

Şekil 3: Tüketicilerin Organik Tarım Ürünleri Hakkında Haberdar Oldukları Bilgi 

Kaynakları 

Tüketicilerin organik tarım ürünlerini en fazla satın aldıkları yerlerin organik 

ürün satan dükkanlar (%29), üreticinin kendisi (%19), pazar (%18) ve market 

(%14) olduğu tespit edilmiştir (Şekil 4). 

 

Şekil 4: Tüketicilerin Organik Tarım Ürünlerini Satın Aldığı Yerler 
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Ankete katılan tüketicilerin organik tarım ürünlerine ilişkin tutumlarını 

belirlemek için, 5’li likert ölçeğinden yararlanılmıştır. Tutum cümleleri 

için değerlendirme yapılırken; 1-kesinlikle katılmıyorum, 2-

katılmıyorum, 3-kararsızım, 4-katılıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum 

şeklinde puanlar verilerek ağırlıklı ortalamaları alınmıştır. Verilen 

ifadelere katılım sıklıkları, yüzdeleri, ortalama puanları ve standart 

sapmalarına göre değerlendirilmiştir. 

Tüketicilerin organik tarım ürünlerine ilişkin tutumları hakkındaki 

sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir. Buna göre ortalama puanlar 

bakımından, “organik tarım ürünlerini sağlıklı olduğu için tercih 

ediyorum” (4.53), “organik tarım ürünlerini katkı maddesi olmadığı 

için tercih ediyorum” (4.51) ve “organik tarım ürünlerini kaliteli olduğu 

için tercih ediyorum” (4.36) ile tüketicilerin en fazla katıldıkları 

ifadelerdir. Farklı bir saha çalışmasında da benzer sonuç bulunmuş 

olup, tüketiciler en fazla katıldıkları düşünce olarak %36.8 ile “organik 

tarım ürünlerinin sağlıklı ürün olduğunu düşünüyorum” ifadesini 

belirtmişlerdir (Bahşi ve Akça, 2019). 

 

Tablo 3: Tüketicilerin Organik Tarım Ürünlerine İlişkin Tutumları 

İfadeler 1 2 3 4 5     

  n % n % n % n % n % Ort. Std. Sapma 

Organik tarım ürünlerini 

sağlıklı 

 olduğu için tercih 

ediyorum. 31 4.7 9 1.4 32 4.8 101 15.2 492 74 4.53 0.99 

Organik tarım ürünlerini 

katkı  

maddesi olmadığı için 

tercih ediyorum 30 4.5 16 2.4 32 4.8 96 14.4 491 73.8 4.51 1.01 

Organik tarım ürünlerini  

kaliteli olduğu için tercih 

ediyorum. 39 5.9 15 2.3 54 8.1 119 17.9 438 65.9 4.36 1.11 

Ülkemizde organik 

ürünleri daha  35 5.3 44 6.6 98 14.7 169 25.4 169 25.4 4.04 1.17 
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çok gelir düzeyi yüksek 

kesim satın almaktadır. 

Ülkemizde organik 

ürünler  

çok sık tüketilen ürünler 

değildir. 30 4.5 56 8.4 263 39.5 121 18.2 195 29.3 3.59 1.13 

Organik tarım ürünlerini  

çevreyi koruduğu için 

tüketiyorum. 103 15.5 66 9.9 206 31 143 21.5 147 22.1 3.25 1.33 

Organik ürünü tüketenler 

daha çok  

sağlık sorunları nedeniyle 

tüketmektedirler. 101 15.2 100 15 220 33.1 112 16.8 132 19.8 3.11 1.31 

Organik tarım ürünlerini 

 nostaljik olduğu için 

tercih ediyorum. 30 4.5 16 2.4 32 4.8 96 14.4 491 73.8 1.82 1.25 

Organik tarım ürünlerini  

mecbur kaldığım için 

tüketiyorum 450 67.7 67 10.1 82 12.3 27 4.1 39 5.9 1.7 1.19 

Organik tarım ürünlerini  

gösteriş için tercih 

ediyorum. 566 85.1 32 4.8 26 3.9 2 0.3 39 5.9 1.37 1.02 

 

Ankete katılan tüketicilere organik tarım ürünlerini diğer tarım 

ürünlerinden ayırt edebiliyor musunuz? sorusu yöneltilmiş, 274 kişi 

“evet”, 93 kişi “hayır” ve 298 kişi “bazen” diyerek cevap vermişlerdir. 

Tüketicilerin genel olarak organik tarım ürünlerini diğer tarım 

ürünlerinden ayırt edebildiği, bazen de ayırt etmekte zorlandıkları 

düşünülmektedir. Araştırmada tüketicilerin organik tarım ürünlerini 

ayırt edebilme durumu ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin 

olmadığı saptanmıştır (p=0.365>0.05). Tüketicilerin organik tarım 

ürünlerini ayırt edebilme durumu ile mezuniyet durumu 

(p=0.002<0.01), yaş (p=0.002<0.01), meslek (p=0.000<0.01), annenin 

eğitim durumu (p=0.007<0.01) ve babanın eğitim durumu 

(p=0.002<0.01), arasında anlamlı ilişkilerin olduğu belirlenmiştir 

(Tablo 4). 
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Tablo 4: Tüketicilerin Organik Tarım Ürünleri Ayırt Edebilme Durumu ile Bazı 

Değişkenler Arasındaki İlişki 

    

Organik Tarım Ürünlerini Ayırt Edebilme Durumu ile Bazı Değişkenler Arasındaki 

İlişki 

    Organik Tarım Ürünlerini Ayırt Edebilme Durumu 

Özellikler               Evet           Hayır        Bazen   

            Sayı % Sayı    % Sayı   % 

Cinsiyet Erkek     104 37.9 28 30.1 103 34.6 

  Kadın     170 62.1 65 69.9 195 65.4 

  X 2: 2.014       p:0.365>0.05    

  İlköğretim   17 6.2 4 4.3 7 2.3 

Mezuniyet Ortaöğretim  21 7.6 2 2.2 27 9.1 

Durumu Lise   77 28.1 39 41.9 74 24.8 

 Önlisans  40 14.6 13 14 42 14.1 

 Lisans   87 31.8 20 21.5 119 40 

  Lisansüstü   32 11.7 15 16.1 29 9.7 

  X2: 27.211  p: 0.002<0.01    

Yaş 18-28     49 17.9 30 32.3 94 31.5 

 29-39   93 33.9 34 36.5 83 27.9 

 40-50   96 35.1 21 22.6 81 27.2 

  51+     36 13.1 8 8.6 40 13.4 

  X 2: 20.621       p:0.002<0.01    

Meslek Kamu sektörü   60 21.9 23 24.7 95 31.9 

 Serbest meslek  91 33.2 14 15.1 72 24.2 

 Öğrenci  29 10.6 25 26.9 53 17.8 

 Ev hanımı  65 23.8 26 27.9 49 16.4 

 Emekli   19 6.9 1 1.1 22 7.4 

  İşsiz     10 3.6 4 4.3 7 2.3 

  X 2: 39.731  p: 0.000<0.01     

Annenin  İlköğretim 
 

102 37.2 36 38.7 139 46.6 

Eğitimi Ortaöğretim 
 

29 10.6 11 11.8 34 11.4 

 
Lise 

  
37 13.5 23 24.7 49 16.5 

 
Önlisans 

 
11 4 2 2.2 11 3.7 

 
Lisans 

  
9 3.3 4 4.3 12 4.1 

  Lisansüstü   4 1.5 3 3.2 1 0.3 

  X 2: 27.395  p: 0.007<0.01    
Babanın  

Eğitimi Okuryazar   36 13.1 5 5.4 21 7.1 

 İlköğretim  114 41.6 27 29.1 113 37.9 

 Ortaöğretim  37 13.5 14 15.1 38 12.8 

 Lise   46 16.8 17 18.3 74 24.7 

 Önlisans  14 5.1 10 10.7 10 3.4 

 Lisans   22 8.1 15 16.1 34 11.4 

  Lisansüstü   5 1.8 5 5.3 8 2.7 

    X 2: 30.785   p: 0.002<0.01       
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Tablo 5 incelendiğinde, pandemi döneminin organik tarım ürünü 

tüketimindeki etkisi ile yaş grupları arasında anlamlı ilişkinin olduğu 

saptanmıştır (p=0.013<0.05). Tüketiciler arasında 40 yaş ve 

üzerindekiler % 41.8 ile pandemi döneminin organik tarım ürünü 

tüketimlerinde fazla ve çok fazla düzeyde etkili olduğunu belirten en 

büyük gruptur. Pandemi döneminde sağlıklı beslenme anlayışının daha 

fazla önem kazanmasının bu konuda etkili olduğu, orta yaş ve üzeri 

tüketicilerin daha çok satın alma gerçekleştirdiği göze çarpmaktadır.  

Tablo 5: Tüketicilerin Pandemi Döneminin Organik Tarım Ürünü Tüketmedeki 

Etkisi ile Yaş Grupları Arasındaki İlişki 

  Yaş Grupları   Ki-Kare testi sonuç 

Etki 

Düzeyi 

 

  18-28   29-39 40-50 51+ Toplam  
    

Sayı % 

   

Sayı   % 

  

Sayı    % 

  

Sayı   % 

  

Sayı   % X2 df P* 

Hiç 44 25.4 38 18.1 22 11.1 16 19.0 120 18       

               

Çok az 2 1.2 3 1.4 8 4.0 3 3.6 16 2.4    

              

Az 46 21.4 67 31.9 74 37.4 28 33.3 215 32.3    

           25.377 12 0.013 

Fazla 52 30.1 56 26.7 68 34.3 23 27.4 199 29.9    

              
Çok 

fazla 29 16.8 46 21.9 26 13.1 14 16.7 115 17.3    

              

Toplam 173 100 210 100 198 100.00 84 100.00 665 100.00    

                             

*: p<0.05 

Araştırmada tüketicilerin organik tarım ürünü tüketip-tüketmemeleri 

üzerinde, hangi faktörlerin, ne kadar etkilediğini belirlemek üzere, 

lojistik regresyon yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle araştırma 

kapsamında anket yoluyla tüketicilerden elde edilen veriler analiz 
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edilmiştir. Tüketicilerin organik tarım ürünü tüketmesinde etkili 

olabilecek değişkenler, kategorileri, değişkenlere ait açıklamalar 

verilmiştir (Tablo 6). 

Tablo 6: Lojistik Regresyon Modelinde Kullanılan Değişkenler ve Özellikleri 

Bağımlı Değişken            

Organik tarım ürünü  tüketme 

durumu 0:Tüketmiyor      1: Tüketiyor   

 

Bağımsız Değişkenler            

Yaş (C1)   1:18-28        2:29-39 3: 40-50 

4: 

51+ 

       

Cinsiyet (C2)     1:Kadın        2:Erkek   

Eğitim (C3)     1: İlköğretim       2: Ortaöğretim 3:Lise  

   4: Önlisans        5: Lisans 6:Lisansüstü  

Medeni hal (C4)     1: Evli       2: Bekar   

Aile Geliri (C7)     1:0-1500 TL        2: 1501- 3000 TL 

3: 3001-

4500 TL 

 

   

4: 4501-6000 

TL        5: 6001 TL ve üzeri  

 

Meslek (C8)     1:Kamu sektörü        2: Serbest meslek 3: Öğrenci  

   4: Ev hanımı        5: Emekli 6: İşsiz  

Ailedeki birey sayısı 

(C9)     1:≤2        2: 3-4 3: ≥5 

 

Organik tarım ürünlerine  

ulaşabilme durumu (C16) 1: Evet        2: Bazen 3:Hayır 

 

Organik tarım ürünlerine  

en çok ulaşılabilen yerler (C17) 1:Market        2:Pazar 3:İnternet 

 

 

4: Organik ürün satan       5: 

Kendim                     

dükkanlar  

6: Üreticinin 

kendisinden 

 

Organik tarım ürünleri  ile ilgili 

kamu spotu reklamlarını isteme 

durumu (C22) 1: Evet 2: Hayır   

 

 

İkili Lojistik regresyon modeli ile elde edilen sonuçlar Tablo 7’de 

verilmiştir. Hosmer Lemeshow testi sonucuna göre modelin uyumlu 

olduğu tespit edilmiştir (p= 0.130>0.05). Bağımlı değişken ile bağımsız 

değişkenler arasında Nagelkerke R² istatistiğine göre yaklaşık % 41’lik 

bir ilişki bulunmaktadır. Cox ve Snell R2 istatistiğine göre ise bağımlı 

değişken ile bağımsız değişkenler arasında % 25.3’lük bir ilişki olduğu 
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saptanmıştır Cox ve Snell R2 değeri 0.20-0.40 arasında olduğu için 

yeterince uygun olarak kabul edilebilir (Örük ve Engindeniz, 2021).  

Lojistik regresyon modeli sonuçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı 

bulunan değişkenler aile geliri, ailedeki birey sayısı, organik tarım 

ürünlerine ulaşabilme durumu, organik tarım ürünlerine en fazla 

ulaşılan yerler ve organik tarım ürünleri ile ilgili kamu spotu 

reklamlarını isteme durumu olarak saptanmıştır. Modelde yer alan 

cinsiyet, eğitim, medeni hal ve meslek durumları istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. Buna göre, tüketicilerin organik tarım 

ürünlerine ulaşamamasının organik tarım ürünü tüketme eğilimini 

azalttığı (β= -1.875; p<0.01) görülmektedir. Ayrıca aile gelirinin 

(β=1.416; p<0.01), ailedeki birey sayısının (β= 0.667; p<0.01), organik 

tarım ürünlerine en çok ulaşılabilen yerlerin (β= 1.263; p<0.01) ve 

organik tarım ürünlerine yönelik kamu spotu reklamlarını isteme 

durumunun (β= 1.049; p<0.05) organik tarım ürünlerini tüketme 

eğilimini arttırdığı tespit edilmiştir.  

 

Tablo 7: Lojistik Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler β(Katsayı) 
Standart 

hata  Wald istatistiği p değeri Olasılık oranı 

Sabit terim -1.453 0.099 215.739 0.000** 0.234 

C1 -0.365 0.561 0.423 0.515 0.694 

C2 -0.418 0.313 1.787 0.752 0.658 

C3 -1.196 0.909 5.273 0.139 0.303 
C4 -0.050 0.363 0.019 0.891 0.952 

C7 1.416 0.807 13.382 0.001** 4.122 

C8 -0.239 0.684 2.787 0.078 0.788 

C9 0.667 0.407 2.705 0.005** 1.942 
C16 -1.875 0.349 28.918 0.000** 0.042 

C17 1.263 0.492 6.584 0.010** 3.535 

C22 1.049 0.487 4.641 0.031* 2.854 

Nagelkerke 

R2                0.407 
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Cox ve Snell 

R2               0.253 

-2 log 

likehood           452.014 

Hosmer ve 

Lemeshow 

testi         0.130 

*: p<0.05, **: p<0.01 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Dünya nüfusunun hızla artması, gelişen teknoloji ve çevresel kirlenme 

gibi nedenlerle her geçen gün doğal kaynaklarımız tükenmektedir. 

Artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için, üreticiler verimi 

arttırıcı uygulamalar yoluna gitmektedir. Tarımsal üretimde verim 

artışını sağlayabilmek için aşırı ilaç ve gübre kullanımının insan 

sağlığını tehdit edecek boyuta ulaşması, tüketiciyi doğal beslenmeye 

yöneltmiştir. Bu nedenle, doğal yollarla üretilen insan sağlığı üzerinde 

yan etkisi olmayan organik tarım ürünlerine olan talep ve ilgi gün 

geçtikçe artmaktadır. 

Bu çalışmada, tüketicilerin organik ürün anlayışı, tercihleri, organik 

ürün tüketimi konusundaki düşünceleri, organik tarım ürünleri ile ilgili 

oluşan algıları ve beklentileri, organik tarım ürünü tüketip-tüketmeme 

konusunda etkili olan değişkenlerin etkisi ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Çalışmanın bu bağlamda, pazarda organik tarım 

ürünlerindeki tüketici beklentilerinin ortaya konulmasında, organik 

tarım üretim ve pazarlama politikalarının oluşturulmasında yol 

gösterici olması amaçlanmıştır. 
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Araştırma bulgularına göre, tüketiciler organik ürün grupları arasında 

en fazla yaş sebze-meyveyi tercih etmektedir. Ürün satın alımında da 

ucuz olması ve daha fazla satış noktasının bulunması etkili olmaktadır. 

Tüketicilerin gelir seviyeleri ve yaşı, organik ürün tüketim sıklığında 

etkili olan önemli faktörlerdir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal 

medya kullanımının yaygınlaşması, tüketicilerin organik tarım ürünleri 

hakkında bilgi aldıkları en önemli kaynaklar arasında internet ve sosyal 

medyayı ön plana çıkartmıştır. Tüketicilerin organik tarım ürünleri 

hakkında bilgi sahibi olması ve onlara daha kolay ulaşabilmesi için 

sosyal medya daha etkin kullanılabilir. Bu durum, organik tarım 

ürünleri için tüketici talebinin arttırılmasında yararlı olabilecektir. 

Pandemi döneminin organik tarım ürünü tüketiminde, orta yaş ve üzeri 

olan tüketicileri daha çok etkilediği görülmektedir. Organik tarım 

ürünlerinin fiyatlarının yüksek olması, tüketicileri satın alma 

konusunda zorlamaktadır. Tüketicilerin organik tarım ürünü 

tüketmelerinde gelir düzeyi, ailedeki birey sayısı, ürünlere 

ulaşılabilecek yerler ve ürünlerle ilgili yapılacak kamu spotu reklamları 

etkili olmaktadır. 

Sonuç olarak, araştırma bulguları göstermektedir ki; tüketiciler organik 

tarım ürünü tüketme konusunda ne kadar istekli olsalar da, ürün 

fiyatlarının yüksek olması tüketimde önemli etki oluşturmaktadır. 

Özellikle gelir seviyesi yüksek olan kesimin daha fazla satın alma 

gerçekleştirdiği görülmektedir. Sağlıklı ve doğal beslenme anlayışının 

tüketiciler üzerinde önemli bir etken olduğu, yaşanılan sağlık 

problemlerinin bu konuda tüketicileri organik ürün tüketimine 
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yönlendirdiği düşünülmektedir. Organik tarım ürünü konusunda 

tüketici tercihlerini dikkate alan üretim planlaması ve pazarlama 

stratejilerinin benimsenmesi, organik ürün üreticilerinin daha fazla 

desteklenmesi ve uygun fiyat politikalarının oluşturulması, tüketicinin 

organik tarım ürünlerine olan talebini arttıracaktır. Gelecekte farklı 

illerde ve ülkelerde organik tarım ürünleri üzerinde yapılacak tüketici 

araştırmalarının sonuçlarının da araştırmaya katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  
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GİRİŞ 

 

Tarım, dünya çapında stratejik öneme sahip olan bir sektördür. Dünya 

ülkelerinin birçoğunda tarımın milli gelir ve istihdamdaki payı 

azalırken, tarımsal faaliyetlerin ekonomi dışında sosyal ve çevresel 

etkileri artmaktadır. Tarım sektörü, toplum belenmesine katkı sunan, 

insanların en temel ihtiyacını karşılayabilmek için gerekli gıdayı 

sağlayan bir sektördür. Ülkelerin toplumun gıda güvenliğini ve tarımsal 

arz güvenliğini sağlaması gerekir (Özertan, 2014; Doğan ve ark., 2015). 

Ayrıca tarım sektörü, gıda sanayisinin en önemli girdi unsurudur 

(Tokatlıoğlu ve ark., 2018). Tarım, ülkelerin sanayileşmesine, 

dolayısıyla kalkınma sürecine de katkı sunmaktadır. Sanayileşme ile 

birlikte tarımın milli gelir içindeki payı azalmasına rağmen, diğer 

sektörlerle ilişkisi ve piyasa bağlantıları nedeniyle tarım stratejik 

önemini korumaktadır (Şahin, 2016). Tarım ürünlerinin insan 

beslenmesindeki yeri oldukça önemlidir. Bununla birlikte, tarım 

sektöründe istihdam ve tarımın Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payı ise 

sanayi ve hizmet sektörlerine göre giderek azalmaktadır. Ancak 

günümüzde tarımsal faaliyetler sonucu elde edilen ürünlerin üretimi, 

pazarlanması ve tüketimi artmaktadır. Tarım, insan hayatı için 

vazgeçilmez olurken; diğer yandan ekonomik ve siyasal bir baskı aracı 

olarak da kullanılabilmektedir. Türkiye, tarım potansiyelinin yüksek 

olmasına rağmen, günümüzde birçok üründe ülke içindeki talebi 

karşılayamaz hale gelmiştir (Özkan, 2016). Ancak bazı ürünler 

bakımından da dünya ihracatında söz sahibi olması tarım sektörünün 

ülkelerin ekonomik kalkınmaları üzerindeki meydana getirdiği olumlu 
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etkilerdendir. Bu sayede tarım, dış ticaret yolu ile döviz girdisinin 

sağlanmasında da ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır (Deran, 2005). 

Tarım sektörü ve tarımsal faaliyetler, ülkelerin ve toplumların 

kalkınmasında büyük rol oynamaktadır. Ekonomik sistemin 

küreselleşmesi, rekabet ortamlarının ve ülkelerin rekabet gücünün 

artması, pazar ve piyasa koşullarının hızla değişmesi vb. faktörler 

ülkelerin kalkınma ve gelişmesinde etkili olmaktadır. Türkiye, konumu 

itibariyle hem bitkisel hem de hayvansal ürünlerin temininde 

zorlanmayan ülkelerden biridir. Sahip olduğu iklim, ürün çeşitliliği 

bakımından ülke ekonomisini desteklemekte ve birçok konuda avantaj 

sağlamaktadır (Doğan ve ark., 2015). 

Artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, dışa bağımlılığın 

azaltılması ülke ekonomisi bakımından önemlidir. Dış ticaret 

kapsamında değerlendirilen tarımsal ürünlerin üretiminin artırılması 

Türkiye’nin dünya piyasalarında daha fazla söz sahibi olmasını sağlar. 

Bu kapsamda Türkiye’de Doğu Akdeniz Bölgesi iklim ve toprak yapısı 

bakımından tarıma elverişlidir. Ayrıca bu bölgenin önemli liman 

şehirleri olduğundan ticaret yapabilme potansiyeline de yüksektir. 

Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş illerinin 

oluşturduğu Doğu Akdeniz Bölgesi tarım ve sanayi sektörünün hızlı 

gelişim gösterdiği bir bölgedir. Verimli tarım arazilerine sahip olan bu 

bölge, iklimi ve toprak yapısı itibariyle birçok tarımsal ürünün 

yetiştiriciliğine imkan tanımaktadır. Bölge tarımı sanayi sektörüne 

hammadde sağlarken, aynı zamanda sanayi ürünlerini de tarımsal 
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faaliyetlerde hammadde olarak kullanabilmektedir. Her ne kadar tarım 

ve sanayi farklı sektörler olarak değerlendirilse de, birbirinden 

bağımsız değildir.  

1. Adana İli ve Tarım  

Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı Adana ili 2.237.940 kişilik bir 

nüfusa sahiptir. Verimli toprakların yer aldığı bu ilin 4.766.542 da tarım 

alanı bulunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü 

2019 yılı verilerine Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı toplam 34.220 üretici 

vardır. Bu üreticilerin ise kayıtlı toplam arazi varlığı 3.685.440 

dekardır. TÜİK 2019 yılı verilerine göre Adana’da 785.261 ha meyve, 

337.342 ha sebze ve 3.839.572 ha tarla bitkileri üretim alanı 

bulunmaktadır. Bu alanlardan sırasıyla 1.607.651 ton meyve, 1.762.334 

ton sebze ve 2.166.327 ton tarla bitkileri üretimi gerçekleşmektedir.  

Adana ilinde 2019 yılında üretilen tarla ürünleri, meyve ve sebzenin 

Türkiye’deki payları Tablo 1’de verilmiştir.  İlde yetiştiriciliği yapılan 

ana ürünlerin mısır (%11,97), buğday (%2,64), ayçiçeği (%13,58), 

patates (%5,05) ve pamuk (%9,35) olduğu görülmektedir. Türkiye’de 

2019 yılında yetiştirilen 63.835.101 ton tarla ürününün 2.166.327 tonu 

Adana ilinde üretilmekte olup, Türkiye üretimindeki payı ise 

%3,39’dur. İlde yetiştiriciliği yapılan başlıca meyvelerin mandarin 

(%37,4), portakal (%21,08), limon (%29,9), greyfurt (%78,9) ve nar 

(%12,7) olduğu görülmektedir. Türkiye’de 2019 yılında yetiştirilen 

22.335.132 ton meyvenin 1.606.851 ton’u Adana ilinde üretilmekte 

olup, Türkiye üretimindeki payı ise %7,2’dir. İlde yetiştiriciliği yapılan 
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başlıca sebzelerin karpuz (%22,42), kavun (%12,39), domates (%1,51), 

soğan (%7,05) ve biber (%4,60) olduğu görülmektedir. Türkiye’de 

2019 yılında yetiştirilen 31.089.644 ton sebzenin 1.762.334’ü Adana 

ilinde üretilmekte olup, Türkiye üretimindeki payı ise %5,67’dir.  

Tablo 1. Adana İli 2019 Yılı Bitkisel Üretim Verileri ve Türkiye’deki Payı 

Ürünler 
Türkiye Üretimi 

(Ton) 

İl Üretimi 

(Ton) 

Türkiye’deki 

Payı (%) 

 Mısır (Dane) 6.000.000 717.986 11,97 

T
ar

la
 

Ü
rü

n
ü

 

Buğday 19.000.000 502.378 2,64 

Ayçiçeği (Yağlık) 1.950.000 264.852 13,58 

Patates (Diğer) 4.979.824 251.408 5,05 

Pamuk (Kütlü) 2.200.000 205.670 9,35 

Genel Toplam 63.835.101 2.166.327 3,39 

M
ey

v
e
 

Mandarin 1.400.000 523.743 37,4 

Portakal 1.700.000 370.224 21,8 

Limon 950.000 283.786 29,9 

Greyfurt (Altıntop) 249.185 196.568 78,9 

Nar 559.171 71.066 12,7 

Genel Toplam 22.335.132 1.606.851 7,2 

S
eb

ze
 

Karpuz 3.870.515 867.919 22,42 

Kavun 1.777.059 220.112 12,39 

Domates 12.841.990 194.073 1,51 

Soğan (Kuru) 2.200.000 155.006 7,05 

Biber 2.625.669 120.723 4,60 

Genel Toplam 31.089.644 1.762.334 5,67 

Kaynak: Anonim, 2020a (https://www.tarimorman.gov.tr/Adana) 

TÜİK 2019 yılı verilerine göre Adana’da 259.259 baş sığır (yerli, 

melez, kültür), 425 manda, 393.197 koyun, 439.870 adet keçi olmak 

üzere toplam 1.092.711 baş hayvan varlığı bulunmaktadır.  

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Tarımsal 

Yatırımcı Danışma Ofisi’nin 2020 yılında hazırlamış olduğu rapora 

göre; ilin coğrafi yapısı ve uygun iklim koşulları, tarım ürünü çeşitliliği, 

yüksek verim yüksek, festival ve fuar gibi düzenlenen etkinliklerin 

artması, kültürel sanatsal organizasyonların varlığı, ulaşım kolaylığı ve 

https://www.tarimorman.gov.tr/
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havayolu ulaşımı, ilin ihraç limanlarına yakınlığı, üretim ve pazarlama 

bakımından gelişmiş ulaşım ağına sahip olması, seracılık faaliyetleri 

için uygun iklim ve arazi şartları, Türkiye’nin bu havzasında ilk 

turfanda üretimin gerçekleşmesi, baraj ve göletler sayesinde sulanan ve 

sulanabilen tarım arazilerinin varlığı ve Yedigöze Barajı ile 112.901 ha 

alanın sulamaya açılacak olması, 2.ürün üretiminin mümkün olması, 

arıcılık ve ürünlerini elde etmek için floranın çok uygun olması, süt ve 

besi sığırcılığı için yem bitkisi potansiyelinin yüksek olması, engebeli-

dağlık alanlarda ve içme suyu havzasında organik tarıma uygun geniş 

alanlarının bulunması, kıyı uzunluğunun 163 km olması, kültür 

balıkçılığına elverişli alanları ve 5 lagününün olması, Tarıma dayalı 

İhtisas Su ürünleri OSB’nin kuruluyor olması, gelişmiş tarımsal 

sanayisi, tarımsal sanayi için hammadde bulunması ve doğalgazın 

sanayide kullanılabiliyor olması Adana’da tarıma yatırım yapmak için 

gösterilen nedenler arasındadır. 

2. Mersin İli ve Tarım 

İklim itibariyle birçok tarımsal faaliyetin yürütülmesinde ön plana 

çıkan Mersin ili 1.840.425 kişilik bir nüfusa sahiptir. Bu ilin toplam 

3.331.734 da tarım alanı bulunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı 

Mersin İl Müdürlüğü 2019 yılı verilerine Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 

toplam 38.807 üretici vardır. Bu üreticilerin ise kayıtlı toplam arazi 

varlığı 1.756.858 dekardır. TÜİK 2019 yılı verilerine göre Mersin’de 

1.471.021 ha meyve, 356.408 ha sebze ve 1.308.844 ha tarla bitkileri 

üretim alanı bulunmaktadır. Bu alanlardan sırasıyla 2.504.472 ton 
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meyve, 2.357.381 ton sebze ve 436.065 ton tarla bitkileri üretimi 

gerçekleşmektedir.  

Mersin ilinde 2019 yılında üretilen tarla ürünleri, meyve ve sebzenin 

Türkiye’deki payları Tablo 2’de verilmiştir.  İlde yetiştiriciliği yapılan 

ana ürünlerin buğday (%1,16), mısır (%1,53), soya (%26,73), pamuk 

(%1,19) ve nohut (%1,94) olduğu görülmektedir. Türkiye’de 2019 

yılında yetiştirilen 63.835.101 ton tarla ürününün 461.531 ton’u Mersin 

ilinde üretilmekte olup, Türkiye üretimindeki payı ise %0,72’dir. İlde 

yetiştiriciliği yapılan başlıca meyvelerin limon (%52,68), muz 

(%60,91), üzüm (%8,01), portakal (%12,70) ve mandarin (%12,27) 

olduğu görülmektedir. Türkiye’de 2019 yılında yetiştirilen 22.335.132 

ton meyvenin 2.504.472 ton’u Mersin ilinde üretilmekte olup, Türkiye 

üretimindeki payı ise %11,21’dir. İlde yetiştiriciliği yapılan başlıca 

sebzelerin domates (%8,09), biber (%11,88), hıyar (%12,62), kabak 

(%35,31) ve karpuz (%4,32) olduğu görülmektedir. Türkiye’de 2019 

yılında yetiştirilen 31.089.644 ton sebzenin 2.357.381’i Mersin ilinde 

üretilmekte olup, Türkiye üretimindeki payı ise %7,58’dir. 

Tablo 2. Mersin İli 2019 Yılı Bitkisel Üretim Verileri ve Türkiye’deki Payı 

Ürünler  
Türkiye Üretimi 

(Ton) 

İl Üretimi 

(Ton) 

Türkiye’deki 

Payı (%) 

T
ar

la
 Ü

rü
n
ü
 Buğday 19.000.000 219.730 1,16 

Mısır (Dane) 6.000.000 91.764 1,53 

Soya 150.000 40.094 26,73 

Pamuk (Kütlü) 2.200.000 26.254 1,19 

Nohut 630.000 12.235 1,94 

Genel Toplam 63.835.101 461.531 0,72 

M
ey

v
e
 

Limon 950.000 500.445 52,68 

Muz (örtüaltı dahil) 548.323 333.999 60,91 

Üzüm 4.100.000 328.578 8,01 

Portakal 1.700.000 215.972 12,70 

Mandarin 1.400.000 171.824 12,27 
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Genel Toplam 22.335.132 2.504.472 11,21 
S

eb
ze

 
Domates 12.841.990 1.039.286 8,09 

Biber 2.625.669 312.034 11,88 

Hıyar 1.916.645 241.954 12,62 

Kabak 498.095 175.853 35,31 

Karpuz 3.870.515 167.238 4,32 

Genel Toplam 31.089.644 2.357.381 7,58 

Kaynak: Anonim, 2020b (https://www.tarimorman.gov.tr/ Mersin) 

TÜİK 2019 yılı verilerine göre Mersin’de 130.501 baş sığır (yerli, 

melez, kültür), 56 manda, 775.655 koyun, 919.519 adet keçi olmak 

üzere toplam 1.825.731 baş hayvan varlığı bulunmaktadır.  

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Tarımsal 

Yatırımcı Danışma Ofisi’nin 2020 yılında hazırlamış olduğu rapora 

göre; uygun iklim koşulları sayesinde ürünlerde erkencilik sağlanması, 

ürün çeşitliliğinin çok olması, muz ve turunçgil gibi düşük sıcaklıkları 

tercih eden tropik ve subtropik meyvelerin yetiştiriciliğinin mümkün 

olması, sebze ve örtüaltı yetiştiriciliğinin gelişmiş olması, iyi tarım ve 

organik tarım faaliyetleri için uygun koşulların varlığı, üreticilerin 

yeniliğe açık ve yeni gelişmeleri hızlıca benimseyip uygulayabilmesi, 

stratejik konumu, serbest bölge ve limanı sayesinde iç ve dış pazarlara 

kolay ulaşım sağlaması, tarımsal ihracatın neredeyse %40’nın 

Mersin’den yapılıyor olması, ihracata yönelik yeni bahçelerin 

kurulması, zengin yer altı ve yer üstü sulama kaynaklarının bulunması, 

hasattan sonra ürün işleyen tarıma dayalı sanayinin olması gibi nedenler 

Mersin İli’nde tarıma yatırım yapmak için gösterilen nedenler 

arasındadır. 

https://www.tarimorman.gov.tr/
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3. Osmaniye İli ve Tarım 

Osmaniye ili 538.759 kişilik bir nüfusa sahiptir. Bu ilin toplam 

1.217.526 da tarım alanı bulunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı 

Osmaniye İl Müdürlüğü 2019 yılı verilerine Çiftçi Kayıt Sistemine 

kayıtlı toplam 9.166 üretici vardır. Bu üreticilerin ise kayıtlı toplam 

arazi varlığı 784.106 dekardır. TÜİK 2019 yılı verilerine göre 

Osmaniye’de 182.215 ha meyve, 80.100 ha sebze ve 1.076.813 ha tarla 

bitkileri üretim alanı bulunmaktadır. Bu alanlardan sırasıyla 85.685 ton 

meyve, 285.530 ton sebze ve 563.312 ton tarla bitkileri üretimi 

gerçekleşmektedir.  

Osmaniye ilinde 2019 yılında üretilen tarla ürünleri, meyve ve sebzenin 

Türkiye’deki payları Tablo 3’de verilmiştir. İlde yetiştiriciliği yapılan 

ana ürünlerin mısır (%5,10), buğday (%0,85), yerfıstığı (%29,75), 

ayçiçeği (%1,03) ve arpa (%0,15) olduğu görülmektedir. Türkiye’de 

2019 yılında yetiştirilen 63.835.101 ton tarla ürününün 563.312 ton’u 

Osmaniye ilinde üretilmekte olup, Türkiye üretimindeki payı ise 

%0,88’dir. 

İlde yetiştiriciliği yapılan başlıca meyvelerin zeytin (%1,97), portakal 

(%0,82), mandarin (%0,92), nar (%1,16) ve kiraz (%0,66) olduğu 

görülmektedir. Türkiye’de 2019 yılında yetiştirilen 22.335.132 ton 

meyvenin 85.685 ton’u Osmaniye ilinde üretilmekte olup, Türkiye 

üretimindeki payı ise %0,38’tür. İlde yetiştiriciliği yapılan başlıca 

sebzelerin turp (%73,06), hıyar (%0,99), karpuz (%0,54), domates 

(%0,14) ve biber (%0,68) olduğu görülmektedir. Türkiye’de 2019 
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yılında yetiştirilen 31.089.644 ton sebzenin 285.530’u Osmaniye ilinde 

üretilmekte olup, Türkiye üretimindeki payı ise %0,92’dir. 

Tablo 3.Osmaniye İli 2019 Yılı Bitkisel Üretim Verileri ve Türkiye’deki Payı 

Ürünler  
Türkiye Üretimi 

(Ton) 

İl Üretimi  

(Ton) 

Türkiye’deki 

Payı (%) 

T
ar

la
 Ü

rü
n
ü
 Mısır (Dane)  6.000.000 305.887 5,10 

Buğday  19.000.000 161.829 0,85 

Yerfıstığı  169.328 50.373 29,75 

Ayçiçeği (Yağlık)  1.950.000 20.153 1,03 

Arpa  7.600.000 11.469 0,15 

Genel Toplam  63.835.101 563.312 0,88 

M
ey

v
e
 

Zeytin  1.525.000 29.997 1,97 

Portakal  1.700.000 13.861 0,82 

Mandarin  1.400.000 12.855 0,92 

Nar  559.171 6.481 1,16 

Kiraz  664.224 4.379 0,66 

Genel Toplam  22.335.132 85.685 0,38 

S
eb

ze
 

Turp  218.816 159.875 73,06 

Soğan(kuru)  2.200.000 21.965 0,99 

Karpuz  3.870.515 20.820 0,54 

Domates  12.841.990 18.167 0,14 

Biber  2.625.669 17.761 0,68 

Genel Toplam  31.089.644 285.530 0,92 

Kaynak: Anonim, 2020c (https://www.tarimorman.gov.tr/Osmaniye) 

TÜİK 2019 yılı verilerine göre Osmaniye’de 79.831 baş sığır (yerli, 

melez, kültür), 838 manda, 139.771 koyun, 89.403 adet keçi olmak 

üzere toplam 309.843 baş hayvan varlığı bulunmaktadır.  

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Tarımsal 

Yatırımcı Danışma Ofisi’nin 2020 yılında hazırlamış olduğu rapora 

göre; çeşitli ürün yetiştiriciliği için uygun iklim koşullarının bulunması, 

gelişmiş ulaşım ağının varlığı (otoban, ray vb.), iki adet Organize 

Sanayi Bölgesi’nin bulunması, Adana/Gaziantep/Kahramanmaraş ve 

Hatay gibi sanayisi gelişmiş Büyükşehirlere komşu olması, işgücünün 

ucuz olması, dış ticaretin giderek artış gösterdiği Ortadoğu ve Kuzey 

https://www.tarimorman.gov.tr/
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Afrika ülkelerine yakınlığı, düşük arazi fiyatları, yatırım kolaylığı 

(gereken olan izin ve ruhsatların kısa sürede alınması), tarımsal teknik 

ve altyapısının gelişmiş olması, yağlık zeytin üretiminde Türkiye 13.’sü 

olup salamura zeytin üretiminde Türkiye 7. ‘si olmamız aynı zamanda 

turp üretimi ve ticaretinin % 70’ini, yerfıstığı ticaretinin %85’ini 

gerçekleştirmesi, yolların, iklimin, nehirlerin ve kültürlerin kesiştiği, 

harmanlandığı ve damıtıldığı bir coğrafyada bulunması Osmaniye 

İlinin tarımsal yatırım cazibesini artırmaktadır. 

4. Kahramanmaraş İli ve Tarım 

Kahramanmaraş ili 1.154.102 kişilik bir nüfusa sahiptir. Bu ilin toplam 

3.513.621 da tarım alanı bulunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı 

Hatay İl Müdürlüğü 2019 yılı verilerine Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 

toplam 29.805 üretici vardır. Bu üreticilerin ise kayıtlı toplam arazi 

varlığı 1.895.745 dekardır. TÜİK 2019 yılı verilerine göre 

Kahramanmaraş’ta 599.160 ha meyve, 100.636 ha sebze ve 2.309.182 

ha tarla bitkileri üretim alanı bulunmaktadır. Bu alanlardan sırasıyla 

296.794 ton meyve 242.015 ton sebze ve 1.106.286 ton tarla bitkileri 

üretimi gerçekleşmektedir.  

Kahramanmaraş ilinde 2019 yılında üretilen tarla ürünleri, meyve ve 

sebzenin Türkiye’deki payları Tablo 4’de verilmiştir.  İlde yetiştiriciliği 

yapılan ana ürünlerin buğday (%2,35), şekerpancarı (%1,27), mısır 

(%3,37), arpa (%1,41) ve patates (%0,87) olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de 2019 yılında yetiştirilen 63.835.101 ton tarla ürününün 

1.106.286 ton’u Kahramanmaraş ilinde üretilmekte olup, Türkiye 
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üretimindeki payı ise %1,73’tür. İlde yetiştiriciliği yapılan başlıca 

meyvelerin elma (%2,31), üzüm (%1,69), kayısı (%7,73), kırmızıbiber 

(%9,77) ve ceviz (%5,08) olduğu görülmektedir. Türkiye’de 2019 

yılında yetiştirilen 22.335.132 ton meyvenin 296.794 ton’u 

Kahramanmaraş ilinde üretilmekte olup, Türkiye üretimindeki payı ise 

%1,33’tür. İlde yetiştiriciliği yapılan başlıca sebzelerin domates 

(%0,81), hıyar (%2,16), biber (%0,81), sarımsak (%10,04) ve karpuz 

(%0,28) olduğu görülmektedir. Türkiye’de 2019 yılında yetiştirilen 

31.089.644 ton sebzenin 242.015’i Kahramanmaraş ilinde üretilmekte 

olup, Türkiye üretimindeki payı ise %0,78’dir. 

Tablo 4. Kahramanmaraş İli 2019 Yılı Bitkisel Üretim Verileri ve Türkiye’deki Payı 

Ürünler 
Türkiye Üretimi 

(Ton) 

İl Üretimi  

(Ton) 

Türkiye’deki 

Payı (%) 

T
ar

la
 Ü

rü
n
ü
 Buğday 19.000.000 445.690 2,35 

Şekerpancarı 18.085.528 230.253 1,27 

Mısır (Dane) 6.000.000 202.223 3,37 

Arpa 7.600.000 107.174 1,41 

Patates (Diğer) 4.979.824 43.235 0,87 

Genel Toplam 63.835.101 1.106.286 1,73 

M
ey

v
e
 

Elma 3.618.752 83.481 2,31 

Üzüm 4.100.000 69.479 1,69 

Kayısı* 846.606 65.454 7,73 

Kırmızı Biber** 240.656 23.513 9,77 

Ceviz 225.000 11.436 5,08 

Genel Toplam 22.335.132 296.794 1,33 

S
eb

ze
 

Domates 12.841.990 103.700 0,81 

Hıyar 1.916.645 41.362 2,16 

Biber 2.625.669 21.267 0,81 

Sarımsak 126.447 12.694 10,04 

Karpuz 3.870.515 10.835 0,28 

Genel Toplam 31.089.644 242.015 0,78 

Kaynak: Anonim, (2020e) (https://www.tarimorman.gov.tr/Kahramanmaraş) 

*Zerdali hariç, örtüaltı dahil; **Baharatlık işlenmemiş 

https://www.tarimorman.gov.tr/Kahramanmaraş
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TÜİK 2019 yılı verilerine göre Kahramanmaraş’ta 219.796 baş sığır 

(yerli, melez, kültür), 367 manda, 498.913 koyun, 426.414 adet keçi 

olmak üzere toplam 1.145.490 baş hayvan varlığı bulunmaktadır.  

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Tarımsal 

Yatırımcı Danışma Ofisi’nin 2020 yılında hazırlamış olduğu rapora 

göre; tarımsal üretimde çeşitliliğin olması, uygun ekoloji,  Akdeniz 

ikliminden sert karasal iklime kadar neredeyse tüm iklim çeşitliliğinin 

varlığı, çok çeşitli doğal kaynakların bulunması (su ve arazi varlığı, 

topoğrafya, uygun toprak yapısı, leonardit ve torf kaynakları vb.), 

uygun kışlak ve yaylaklarıyla geniş mera alanlarının varlığı, baraj 

gölleri (Menzelet, Sır, Kılavuzlu) ve kaynak suları (Tekir, Fırnız, 

Nergele,  Akdere, Mehmetbey vb.) bakımından su ürünleri 

yetiştiriciliğine (Alabalık, yayın, sazan vb.) elverişli olması, bulunduğu 

coğrafi konum itibariyle sahip olduğu alternatif enerji üretimi (GES ve 

Rüzgar) ve lojistik imkanlar, (kara, hava ve demiryolu ulaşım ağı), 

ülkesel teşvik programı kapsamında avantajlı iller arasında bulunması, 

bölgesel kalkınma ajansı (DOĞAKA), TKDK ve KKYDP yatırım 

destekleri kapsamında yer alması, bitkisel ve hayvansal üretim 

yönünden yapılacak yatırımlar kapsamında; hammadde, insan 

kaynakları, finans kaynaklarına erişim kolaylığı, işgücü bulma 

kolaylığı ve danışmanlık birimlerinin varlığı, alternatif üretim 

tekniklerinden olan organik ve iyi tarım uygulamaları için hazır yatırım 

imkanlarının bulunması, marka ürünlerinden olan Dondurma, Maraş 

Biberi ve Tarhana gibi ürünlerinin ulusal ve uluslararası piyasalarda yer 

edinmesi, ayçiçeği (çerezlik), mısır, pamuk, şekerpancarı, buğday, 



SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM SİSTEMLERİNİN ETKİNLİĞİ | 199 

 

baklagil (kuru fasulye ve nohut), kırmızıbiber, elma, ceviz, kiraz, çilek, 

böğürtlen, ahududu, antepfıstığı, süt, alabalık, kırmızı et gibi ürünlerde 

ildeki üretim miktarının yatırımcı için Kahramanmaraş’ı tarıma yatırım 

yapılması bakımından ön plana çıkarmaktadır. 

Ayrıca Doğu Akdeniz Bölgesi illerinde; Kırsal Kalkınma yatırımları 

kapsamında yenilenebilir enerji kullanan yeni seraların yapımı, 

yenilenebilir enerji üretim tesisleri ekonomik ekonomik yatırımlar 

arasında desteklenmektedir. Yeni tesisler için 1.250.000 TL, kapasite 

artırımı ve /veya teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon için 

750.000TL, tamamlama için ise 1.000.000 TL yatırım tutarı üst limiti 

belirlenmiş olup, %50 oranında desteklenmektedir. Ayrıca bireysel 

sulama sistemleri kapsamında güneş enerjili sulama sistemi kurulumu 

da desteklenmektedir. IPARD kapsamında verilen AB hibe destekleri, 

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri adı 

altında yenilenebilir enerji yatırımlarına Hatay ve Mersin için %65; 

Kahramanmaraş’a ise %55 oranında destek verilmektedir. Tarım ve 

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) uygulayıcı olduğu her 

bir yatırım için alt limit en az 5000 € ve üst limit ise en fazla 500.000 

€’dir.  

Ayrıca Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği ve Kontrollü Örtüaltı 

Tarımında da; jeotermal, yenilenebilir, atık enerji kullanımı için kredi 

üst limiti 25.000.000 TL olan düşük faizli yatırım ve işletme kredilerine 

%20 oranında indirim uygulanmaktadır. 
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5. Hatay İli ve Tarım 

Hatay ili 1.628.894 kişilik bir nüfusa sahiptir. Bu ilin toplam 2.217.996 

da tarım alanı bulunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl 

Müdürlüğü 2019 yılı verilerine Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı toplam 

22.404 üretici vardır. Bu üreticilerin ise kayıtlı toplam arazi varlığı 

1.356.411 dekardır. TÜİK 2019 yılı verilerine göre Hatay’da 929.829 

ha meyve, 232.818 ha sebze ve 1.121.441 ha tarla bitkileri üretim alanı 

bulunmaktadır. Bu alanlardan sırasıyla 1.151.062 ton meyve 527.758 

ton sebze ve 583.257 ton tarla bitkileri üretimi gerçekleşmektedir.  

Hatay ilinde 2019 yılında üretilen tarla ürünleri, meyve ve sebzenin 

Türkiye’deki payları Tablo 5’de verilmiştir. İlde yetiştiriciliği yapılan 

ana ürünlerin pamuk (%9,98), buğday (%1,11), mısır (%1,21), patates 

(%1,39) ve arpa (%0,08) olduğu görülmektedir. Türkiye’de 2019 

yılında yetiştirilen 63.835.101 ton tarla ürününün 583.257 ton’u Hatay 

ilinde üretilmekte olup, Türkiye üretimindeki payı ise %0,91’dir. 

İlde yetiştiriciliği yapılan başlıca meyvelerin mandarin (%37,50), 

portakal (%17,33), zeytin (%8,93), limon (%4,53) ve üzüm (%1,00) 

olduğu görülmektedir. Türkiye’de 2019 yılında yetiştirilen 22.335.132 

ton meyvenin 1.151.062 ton’u Hatay ilinde üretilmekte olup, Türkiye 

üretimindeki payı ise %5,15’tir. 

İlde yetiştiriciliği yapılan başlıca sebzelerin soğan (%4,84), domates 

(%0,57), biber (%2,30), havuç (%9,04) ve maydonoz (%54,38) olduğu 

görülmektedir. Türkiye’de 2019 yılında yetiştirilen 31.089.644 ton 
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sebzenin 527.758’i Hatay ilinde üretilmekte olup, Türkiye üretimindeki 

payı ise %1,70’tir. 

Tablo 5. Hatay İli 2019 Yılı Bitkisel Üretim Verileri ve Türkiye’deki Payı 

Ürünler 
Türkiye Üretimi 

(Ton) 

İl Üretimi 

(Ton) 

Türkiye’deki 

Payı (%) 

T
ar

la
 Ü

rü
n
ü
 Pamuk (Kütlü) 2.200.000 219.581 9,98 

Buğday 19.000.000 211.404 1,11 

Mısır (Dane) 6.000.000 72.710 1,21 

Patates (Diğer) 4.979.824 69.230 1,39 

Arpa 7.600.000 5.738 0,08 

Genel Toplam 63.835.101 583.257 0,91 

M
ey

v
e
 

Mandarin 1.400.000 524.996 37,50 

Portakal 1.700.000 294.602 17,33 

Zeytin 1.525.000 136.203 8,93 

Limon 950.000 43.078 4,53 

Üzüm 4.100.000 40.939 1,00 

Genel Toplam 22.335.132 1.151.062 5,15 

S
eb

ze
 

Soğan 2.200.000 106.587 4,84 

Domates 12.841.990 73.337 0,57 

Biber 2.625.669 60.272 2,30 

Havuç 663.882 59.991 9,04 

Maydonoz 92.954 50.544 54,38 

Genel Toplam 31.089.644 527.758 1,70 

Kaynak: Anonim, 2020d (https://www.tarimorman.gov.tr/Hatay) 

TÜİK 2019 yılı verilerine göre Hatay’da 145.989 baş sığır (yerli, melez, 

kültür), 743 manda, 254.424 koyun, 160.088 adet keçi olmak üzere 

toplam 561.244 baş hayvan varlığı bulunmaktadır.  

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Tarımsal 

Yatırımcı Danışma Ofisi’nin 2020 yılında hazırlamış olduğu rapora 

göre; sulanabilir arazi varlığının toplam tarım arazisi içinde %51 olması 

ve Reyhanlı barajı projesi ile bu oranın daha da artacak olması, il 

yüzölçümünde ovaların geniş yer tutması, erkenci meyve yetiştiriciliği 

için uygun ekolojik koşulların olması ve 12.250 ha’lık alanda ikinci 

ürün tarımının yapılması, organik tarım için uygun alanların varlığı, 

https://www.tarimorman.gov.tr/
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iklim itibariyle örtü altı tarımında ısıtma maliyetinin düşük olması, 7 

üründe Türkiye üretiminde lider konumda olması, Türkiye yaş meyve 

ve sebze dış satımının neredeyse %20’sini gerçekleştirmesi, güçlü frigo 

firik lojistik olanakları ile beraber teknolojik sınıflama ve paketleme 

ünitelerinin ihracata yönelik alt yapı oluşturması, il ve ilçelerde tarımsal 

kümelenmeye imkan tanıyacak tarımsal üretime yönelik eğitim 

kurumlarının varlığı, son yıllarda tarımsal üretim değerinin hemen 

hemen 3 kat artmış olması Hatay İli’nde tarımsal yatırımı cazip hale 

getirmektedir. 

Sonuç ve Öneriler 

Toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak için tarım 

sektörüne dikkat çekilmektedir. Gündemden düşmeyen sağlıklı 

beslenme ve gıda sorunu gün geçtikçe artmaktadır. Gıda ihtiyacının 

yurtiçinden karşılanması ülke ekonomisi bakımından önemlidir. 

Tarımda ileri ve modern teknolojilerin kullanımı, tarımsal faaliyetlerin 

yürütülmesini kolaylaştıracağı gibi, üretim ve verim katkısı sunacaktır. 

Doğu Akdeniz Bölgesi iklim ve konumu itibariyle tarımsal potansiyeli 

yüksek bir bölgedir. Türkiye’nin tarımsal ürünlerin birçoğunda kendine 

yeter duruma gelmesi bakımından tarımsal faaliyetlerin denetlenmesi, 

verilen desteklerin artırılması ve üretimin teşvik edilmesi 

gerekmektedir. Bölgede yetiştirilen ekonomik değeri yüksek belli başlı 

ürünler de bulunmaktadır. İllere bağlı olarak tahıllar, endüstri bitkileri, 

meyve ve sebzenin üretiminin yer aldığı, ekonomik değeri yüksek 

ürünler bulunmaktadır. Bu kapsamda; üretilen ürünlere katma değer 

sağlanmasıyla, ithalatın azaltılması ve gelir artışı söz konusu olacaktır. 
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GİRİŞ 

Günümüzde hem ekonomik hem de sürdürülebilir hayvan 

yetiştiriciliğinin olabilmesi için; süt ve besi sığırlarında yem 

giderlerinin %60-70’i, küçükbaş hayvanların yem giderlerinin ise 

%90’ı meralardan sağlanması gerekmektedir (Soya ve ark., 1999). 

Ancak çayır-mera alanlarının farklı amaçlar için kullanılması sonucu 

bu alanlarda daralma ile mevcut meralarda aşırı ve düzensiz otlatma 

sonucu ise ot verimi ve kalitesinde görülen düşüşler, meralardan 

istenilen faydaların sağlanmasını olumsuz etkilenmektedir. Ülkemizde 

süt sığırcılığında en fazla kullanılan kaba yem silajlık mısırdır. Mısır 

silajının, hayvan beslemede yoğun olarak kullanılmasının nedeni; kuru 

madde oranının yüksek olması, sindirilebilirlik, yüksek enerji değeri, 

sığırlar tarafından sevilerek tüketilmesi, diğer kaba yemlerle 

karıştırılabilmesi, kolay silajlanabilmesi ve her türlü makine 

kullanımına uygun olması. Bu nedenlerden dolayı silajlık mısır, 

hayvancılık işletmelerinde vazgeçilmez bir kaba yem kaynağıdır 

(Fernandez ve ark., 2004).  

Toprakta bulunan fosfor (P)’un bitkiler tarafından alınabilmesi; P’un 

toprak içindeki formuna, bitki türüne ve kök yapısı gibi faktörlere 

bağlıdır (Kacar ve Katkat, 1998). Toprakta bulunan toplam P miktarı 

farklı düzeylerde (normal veya yüksek) olmasına rağmen, yarayışlı 

formdaki P kapsamının düşük olması ve uygulanan P’un toprakta 

tutulması sonucunda bitkiler birçok morfolojik, fizyolojik ve 

biokimyasal adaptasyon mekanizmaları geliştirmektedirler 

(Ragothama, 1999). Bitkilerin kök bölgesinde salgıladığı bazı organik 
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asitler toprak içerisinde çözünürlüğü düşük olan besin elementlerini 

yarayışlı forma dönüştürmektedir (Plaxton, 2004). Machado ve Furlani 

(2004), mısır bitkisinin kök yapısında değişiklik yaparak ya da kök 

salgıları vasıtasıyla rizosferin kimyasal bileşiminde değişimler 

yaratarak topraktaki P’yi yarayışlı forma dönüştürme imkânı olduğunu 

tespit etmişlerdir. Bitkilerin bütün gelişim dönemlerinde P’a ihtiyaç 

duydukları bilinmektedir. Fakat gelişimlerinin erken aşamalarında P’a 

daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar (Kırtok, 1998). Erken dönemde, 

bitkiler tarafından alınan yeterli miktardaki fosfor, tahılların büyüme ve 

gelişmesini hızlandırmaktadır (Matar ve Brown, 1989). Bitkilerin ilk 

gelişme dönemlerinde görülen P noksanlığı, üreme organları 

teşekkülünde önemli sorunlar yaratmaktadır (Güzel ve ark., 2002). 

Fosfor bakımından mısır bitkisinin en kritik döneminin mevsim 

başlangıcı olduğu, mısırın normal büyüyebilmesi için özellikle bitki 60-

65 cm boylanmadan önce dokularında daha yüksek oranda P’a ihtiyaç 

duyduğunu bildirmiştir (Kırtok, 1998). Barry ve Miller (1989), P 

elementinin mısır bitkisinde, kritik döneminin ekim ile 6. yaprak 

dönemi arasında olduğunu ifade etmişlerdir. Mısır bitkisi çimlenmeden 

sonra sap, yaprak ve koçan yapılarını geliştirmeye başladığında P’a 

ihtiyaç duymaktadır. Mısır bitkisinin P’a ihtiyacı çiçeklenmeden 

başlayarak koçanın gelişmesine kadar artış göstermektedir (Zabunoğlu 

ve Karaçal, 1986). Bitki, bir gelişme dönemi boyunca kuru madde 

üretiminin % 25’ini tamamlamak için ihtiyaç duyduğu tüm fosforun 

yaklaşık % 75’ini almaktadır. Koçan püskülü oluşturma döneminde 

toplam gelişmesinin % 44’ünü tamamlayan mısır bitkisinin gelişme 
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süresince alacağı toplam P’un % 50 kadarını aldığı saptanmıştır (Kacar 

ve ark., 2002).  

MATERYAL ve METOD 

Araştırmada kullanılan mısır çeşitleri ve bazı özellikleri Çizelge 1’de 

verilmiştir. 

Çizelge 1. Araştırmada kullanılan mısır çeşitleri ve özellikleri 

Tedarik Edilen Kuruluş Çeşit Adı Özellikler 

Sakarya Mısır Araştırma 

Enstitüsü 

  

  

  

ADA523 

  

  

FAO grubu 650, 

yaprak yapısı dik ve geniş, 

dane yapısı sarı at dişi, 

265-310 cm boylanabilen, 

silajlık verimi ise 9-9.5 ton/da’dır. 

  

  

Tareks Tohumculuk 

  

  

  

  

OSSK644 

  

  

FAO grubu 650, 

olgunlaşma süresi 90-100 gün, 

protein ve şeker oranı yüksek, 

4.5 m boylanabilen, 

silajlık ot verimi yüksek olan bir 

çeşittir. 

Bu araştırma, 2020 yılı ikinci ürün yetiştirme döneminde, Mardin iline 

bağlı Kızıltepe ilçesinin güneyinde yer alan Köprübaşı köyünde çiftçi 

arazisinde yürütülmüştür. Deneme yeri Kızıltepe ovasının Suriye 

sınırında ve ilçenin 23 km güneyinde yer almaktadır. Araştırmanın 

yapıldığı Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, yağışlar genellikle Ekim ayında 

başlayıp Mayıs ayına kadar devam etmektedir. Yaz mevsiminin 

oldukça kurak geçtiği ilçede, havadaki nispi nem oranının düşük olduğu 

görülmektedir. Araştırmanın yürütüldüğü 2020 yılına ait meteorolojik 

veriler Çizelge 2’de verilmiştir. 
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Çizelge 2. Araştırma yeri 2020 yılına ait sıcaklık, yağış ve nem verileri* 

  Yıllar Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Sıcaklık 

(°C) 

2020 26.2 31.5 29.9 29.3 22.8 12.0  
U.Y. Ort. 28.5 32.1 30.9 26.2 20.5 13.3 8.1 

Yağış 

(mm) 

2020 31.5 4 0 0 0 35.7  
U.Y. Ort. 35.3 0.73 0.20 1.47 24.51 33.3 33.5 

Nem (%) 
2020 26 20.6 22.1 20.6 22.5 55.8  

U.Y. Ort. 25.1 21.0 27.6 30.5 38.3 50.7 65.5 

*2020 yılına ait iklim verileri Mardin Meteoroloji İl Müdürlüğü kayıtlarından temin edilmiştir. 

Deneme alanında toprağın 0-30 cm derinliğinden alınan örnekler, 

analiz edilmiş olup sonuçlar Çizelge 3’de verilmiştir. Analiz sonuçları 

incelendiğinde; toprak bünyesinin killi-tınlı, organik madde 

bakımından yetersiz, potasyum bakımından yeterli düzeyde olduğu, pH 

değeri açısından ise hafif alkali yapıda olduğu belirlenmiştir. 

Çizelge 3. Toprak analiz sonuçları   
Toprak Özellikleri 2020 

Tekstür sınıfı Killi-Tın 

pH 7.22 

Tuz 0.30 

Organik madde 1.52 

CaCO3 (%) 4.51 

N (%) 0.88 

Fosfor (P2O5) (kg da-1) 2.78 

Potasyum (K2O) (kg da-1) 66.4 

 

Deneme, tesadüf parsellerinde faktöriyel deneme desenine göre 3 

tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede faktörler, gübre dozları (0, 2, 

4, 6, 8 kg da-1 P2O5 ) ve çeşitlerden (ADA523, OSSK644) oluşmaktadır. 

Toplamda 30 parselden oluşan denemede, parseller 6 m uzunluğunda, 

her parselde 4 sıra bitki mevcut olup, sıra arası mesafeler 70 cm olacak 

şekilde tesis edilmiştir. Tüm parsellere 30 kg da-1 saf N ile birlikte artan 

dozlarda P2O5 (0, 2, 4, 6, 8 kg da-1) verilmiştir. P2O5 tümü ve N’un bir 
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kısmı tohumla beraber banda verilmiş, geriye kalan N miktarı ise 

bitkiler 60-70 cm boylandığında üstten verilmiştir. Taban gübre için 

20.20.0 (NPK) kompoze gübre, üst gübreleme için ise %46 (N) ÜRE 

gübresi kullanılmıştır.  

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 22.0 istatistik programı ile analiz 

edilmiş olup ortalamalar arasındaki farklar Duncan testine göre 

belirlenmiştir. 

BULGULAR ve TARTIŞMA  

Araştırmada farklı dozlarda P2O5 uygulamalarının, bitki boyu ve bitki 

sap çapının istatistiksel olarak önemsiz olduğu, yeşil ot verimi ve kuru 

ot veriminin ise P<0.01 düzeyinde önemli olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmada, farklı dozlarda P2O5 uygulamalarının bitki boyu, bitki sap 

çapı, yeşil ot verimi ve kuru ot veriminin ortalamaları ile oluşan gruplar 

Çizelge 4’te verilmiştir. 

Çizelge 4. Farklı dozlarda P2O5 uygulamalarının bitki boyu, bitki sap çapı, yeşil ve 

kuru ot verimine etkisi 

Dozlar  

(kg da-1) 

Bitki boyu  

(cm) 

Bitki sap çapı 

(mm) 

Yeşil ot verimi 

(kg da-1) 

Kuru ot verimi 

(kg da-1) 

ADA523 OSSK644 ADA523 OSSK644 ADA523 OSSK644 ADA523 OSSK644 

0 285 300 26.4 25.2 8415 g 8359 g 2049 h 2015 ı 

2 294 298 24.3 26.1 8895 f 9301 c 2192 g 2437 c 

4 292 303 26.1 23.8 9215 de 9274 bc 2326 e 2393 d 

6 302 312 23.4 25.3 9188 e 9857 b 2291 f 2577 b 

8 306 309 23.9 24.8 9327 c 9943 a 2421 cd 2628 a 

F Ö.D. Ö.D. ** ** 

**: P<0.01 düzeyinde önemli, Ö.D.: önemli değil 
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Farklı dozlarda P2O5 uygulamaları sonucu, en yüksek bitki boyu 

değerinin (312 cm) 6 kg da-1 P2O5 uygulamasının yapıldığı parsellerde 

OSSK644 çeşidinden, en düşük bitki boyu değerinin (285 cm) kontrol 

parsellerinde ADA523 çeşidinden elde edilmiştir. En yüksek bitki sap 

çapı değerinin (26.4 mm) kontrol parsellerinde ADA523 çeşidinden, en 

düşük bitki sap çapı değerinin (23.4 mm) ise 6 kg da-1 P2O5 

uygulamasının yapıldığı parsellerde ADA523 çeşidinden elde 

edilmiştir. En yüksek yeşil ot veriminin (9943 kg da-1) 8 kg da-1 P2O5 

uygulamasının yapıldığı parsellerde OSSK644 çeşidinden, en düşük 

yeşil ot veriminin ise (8359 kg da-1) kontrol parsellerinde OSSK644 

çeşidinden elde edilmiştir. En yüksek kuru ot veriminin (2628 kg da-1) 

8 kg da-1 P2O5 uygulamasının yapıldığı parsellerde OSSK644 

çeşidinden, en düşük kuru ot veriminin ise (2015 kg da-1) kontrol 

parsellerinde OSSK644 çeşidinden elde edilmiştir (Çizelge 4). Atakul 

ve ark. (2016) Diyarbakır ekolojik koşullarında 250.9-291.8 cm, Bulut 

(2016) Kayseri ekolojik koşullarında 156.7-239.2 cm, Yılmaz ve ark. 

(2017), Kahramanmaraş ekolojik koşullarında 246-299 cm, Alagöz ve 

Türk (2019), Isparta ekolojik koşullarında 234.3-294.3 cm, Torun 

(2019), Bursa ekolojik koşullarında 259.4-293.3 cm, Deniz (2020), 

Manisa ekolojik koşullarında ise 318-357.3 cm aralığında değişen bitki 

boyları elde edildiği bildirilmiştir. Bulut (2016), Kayseri çevre 

şartlarında 21,9-26,6 mm, Yozgatlı ve ark. (2019), Yozgat ekolojik 

koşullarında 17,21-23,23 mm, Süer ve ark. (2019), 

Afyonkarahisar/Bolvadin ekolojik koşullarında 16,73-21,90 mm, 

Torun (2019), Bursa/Nilüfer çevre şartlarında 23-24 mm aralığında 

değişen bitki sap çapları elde edildiği bildirilmiştir. Atakul ve ark. 
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(2016), Diyarbakır ekolojik koşullarında 5592,1-8087,8 kg da-1, Bulut 

(2016), Kayseri ekolojik koşullarında 4611,2-8030,8 kg da-1, Alagöz ve 

Türk (2019), Isparta ekolojik koşullarında 7998,8-10681,0 kg da-1, Süer 

ve Acar (2019), Afyonkarahisar/Bolvadin ekolojik koşullarında 6317-

12302 kg da-1 aralığında değişen yeşil ot verimi elde edildiği 

bildirilmiştir. Silajlık mısır ile ilgili yapılan çalışmalarda farklı kuru ot 

verimleri elde edilmiştir. Atakul ve ark. (2016), Diyarbakır ekolojik 

koşullarında 1093,1-1147,5 kg da-1, Süer ve Acar (2019), 

Afyonkarahisar/Bolvadin ekolojik koşullarında 1801,6-4123,4 kg da-1, 

Torun (2019), Bursa/Nilüfer ekolojik koşullarında 1970,7-2849,8 kg 

da-1, Yozgatlı ve ark. (2019), Yozgat ekolojik koşullarında 1844-2466 

kg da-1 aralığında değişen kuru ot verimi elde edildiği bildirilmiştir. 

Araştırmada farklı dozlarda P2O5 uygulamaları, bitki sap oranı üzerine 

istatistiksel olarak P<0.05 düzeyinde önemli olduğu, yaprak ve koçan 

oranı üzerine ise P<0.01 düzeyinde önemli olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmada, farklı dozlarda P2O5 uygulamalarının yaprak oranı, sap 

oranı ve koçan oranı ortalamaları ile oluşan gruplar Çizelge 5’te 

verilmiştir. 

Çizelge 5. Farklı dozlarda P2O5 uygulamalarının yaprak oranı, sap oranı ve koçan 

oranı üzerine etkisi 

Dozlar  

(kg da-1) 

Yaprak oranı Sap oranı Koçan oranı 

(%) 

ADA523 OSSK644 ADA523 OSSK644 ADA523 OSSK644 

0 29.4 ab 30.1 a 43.5 ab 43.8 a 27.1 de 26.1 e 

2 28.1 a-c 25.3 b-d 40.2 ab 42.0 ab 31.7 c 32.7 c 

4 27.4 a-c 26.7 a-d 41.5 ab 39.4 ab 31.1 cd 33.9 bc 

6 27.3 a-c 24.1 cd 40.5 ab 38.1 b 32.2 c 37.8 ab 
8 26.9 a-d 22.9 d 41.2 ab 37.9 b 31.9 c 39.2 a 

F ** * ** 

*: P<0.05 düzeyinde önemli, **: P<0.01 düzeyinde önemli,  
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Farklı dozlarda P2O5 uygulamaları sonucu, en yüksek yaprak oranı 

değerinin (% 30.1) kontrol parsellerinde OSSK644 çeşidinden, en 

düşük yaprak oranı değerinin ise (% 22.9) 8 kg da-1 P2O5 uygulamasının 

yapıldığı parsellerde OSSK644 çeşidinden elde edilmiştir. En yüksek 

sap oranı değerinin (% 43.8) kontrol parsellerinde OSSK644 

çeşidinden, en düşük sap oranı değerinin ise (% 37.9) 8 kg da-1 P2O5 

uygulamasının yapıldığı parsellerde OSSK644 çeşidinden elde 

edilmiştir. En yüksek koçan oranı değerinin (% 39.2) 8 kg da-1 P2O5 

uygulamasının yapıldığı parsellerde OSSK644 çeşidinden, en düşük 

koçan oranı değerinin ise (% 26.1) kontrol parsellerinde OSSK644 

çeşidinden elde edilmiştir (Çizelge 5). Alagöz ve Türk (2019), Isparta 

ekolojik koşullarında % 34.2-36.6, Süer ve Acar (2019), 

Afyonkarahisar/Bolvadin ekolojik koşullarında %18.84-21.12, Çağır 

(2020), İzmir/Menemen ekolojik koşullarında %16-32 aralığında 

değişen yaprak oranı elde edildiği bildirilmiştir. Alagöz ve Türk (2019), 

Isparta ekolojik koşullarında % 35.3-42.3, Karadeniz ve Saruhan 

(2021a) Mardin ekolojik koşullarında % 52.6-53.8, Seydoşoğlu ve 

Saruhan (2017a), Diyarbakır ekolojik koşullarında % 46.6-58.4 

aralığında değişen sap oranı elde edildiği bildirilmiştir. Silajlık mısır ile 

ilgili yapılan çalışmalarda farklı koçan oranı değerleri elde edilmiştir. 

Yılmaz ve ark. (2017), Kahramanmaraş ekolojik koşullarında %33.18-

44.17, Alagöz ve Türk (2019), Isparta ekolojik koşullarında % 22.6-

29.9, Deniz (2020), Manisa ekolojik koşullarında % 27.93-36.0, Çağır 

(2020), İzmir/Menemen ekolojik koşullarında % 8-56 aralığında 

değişen koçan oranı elde edildiği bildirilmiştir. 
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Araştırmada farklı dozlarda P2O5 uygulamalarının, kuru madde ve ham 

protein oranının istatistiksel olarak önemsiz olduğu, ham protein 

veriminin ise P<0.05 düzeyinde önemli olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmada, farklı dozlarda P2O5 uygulamalarının kuru madde oranı, 

ham protein oranı ve ham protein veriminin ortalamaları ile oluşan 

gruplar Çizelge 6’da verilmiştir. 

Çizelge 6. Farklı dozlarda P2O5 uygulamalarının kuru madde oranı, ham protein oranı 

ve ham protein verimi üzerine etkisi 

Dozlar  

(kg da-1) 

Kuru madde oranı 
(%) 

Ham protein oranı 
(%) 

Ham protein verimi 
(kg da-1) 

ADA523 OSSK644 ADA523 OSSK644 ADA523 OSSK644 

0 29.1 30.1 7.10 7.80 145 c 157 bc 

2 28.4 30.5 7.30 7.60 160 bc 185 a-c 

4 29.8 28.6 7.10 7.50 165 a-c 179 a-c 

6 28.4 29.1 7.40 7.60 170 a-c 196 ab 

8 28.2 28.1 7.10 7.70 172 a-c 202 a 

F Ö.D Ö.D * 

*: P<0.05 düzeyinde önemli, Ö.D.: önemli değil 

Farklı dozlarda P2O5 uygulamaları sonucu, en yüksek kuru madde oranı 

değerinin (% 30.5 ) 2 kg da-1 P2O5 uygulamasının yapıldığı parsellerde 

OSSK644 çeşidinden, en düşük kuru madde oranı değerinin ise (% 

28.1) 8 kg da-1 P2O5 uygulamasının yapıldığı parsellerde OSSK644 

çeşidinden elde edilmiştir. En yüksek ham protein oranı değerinin (% 

7.8 ) kontrol parsellerinde OSSK644 çeşidinden, en düşük ham protein 

oranı değerinin ise (% 7.10) 8 kg da-1 P2O5, 4 kg da-1 P2O5 

uygulamasının yapıldığı parsellerde ve kontrol parsellerinde ADA523 

çeşidinden elde edilmiştir. En yüksek ham protein veriminin (202 kg 

da-1) 8 kg da-1 P2O5 uygulamasının yapıldığı parsellerde OSSK644 
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çeşidinden, en düşük ham protein veriminin ise (145 kg da-1) kontrol 

parsellerinde ADA523 çeşidinden elde edilmiştir (Çizelge 6). Bulut 

(2016), Kayseri ekolojik koşullarında %22.2-34.6, Başaran ve ark. 

(2017), Yozgat ekolojik koşullarında % 28.36-34.58, Seydoşoğlu ve 

Saruhan (2017b), Diyarbakır ekolojik şartlarında 23.8-26.2, Süer ve 

Acar (2019), Afyonkarahisar/Bolvadin ekolojik koşullarında %28.5-

33.5, Çağır (2020), İzmir/Menemen ekolojik koşullarında %19-34, 

Deniz (2020), Manisa ekolojik koşullarında % 32.66-38.33, Karadeniz 

ve Saruhan (2021b), Mardin ekolojik şartlarında %26.2-30.0 aralığında 

değişen kuru madde oranı elde edildiği bildirilmiştir. Başaran ve ark. 

(2017), Yozgat ekolojik koşullarında % 6.92-9.09, Süer ve Acar (2019), 

Afyonkarahisar/Bolvadin ekolojik koşullarında % 7.93-9.10, Yozgatlı 

ve ark. (2019), Yozgat ekolojik koşullarında % 7.09-9.53, Çağır (2020), 

İzmir/Menemen ekolojik koşullarında % 8.28-10.23 aralığında değişen 

ham protein oranı elde edildiği bildirilmiştir. Süer ve Acar (2019), 

Afyonkarahisar/Bolvadin ekolojik koşullarında 148.62-349.28 kg da-1, 

Deniz (2020), Manisa ekolojik koşullarında 240.47-333.74 kg da-1 

aralığında değişen ham protein verimi elde edildiği bildirilmiştir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Farklı P dozlarının mısırın silaj verimi ve bazı kalite özellikleri üzerine 

etkisinin araştırıldığı bu araştırmada, farklı P dozlarının hem ot verimi 

hem de ot kalitesi açısından önemli etkide bulunduğu belirlenmiştir.  

 

Araştırma sonucunda, ortalama en yüksek değerler; bitki boyu 312 cm, 

yeşil ot verimi 9943 kg da-1, kuru madde oranı % 30.1, ham protein 



SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM SİSTEMLERİNİN ETKİNLİĞİ | 217 

 

verimi ise 202 kg da-1 olarak belirlenmiş olup, elde edilen en yüksek 

değerler OSSK-644 çeşidinde ve 8 kg da-1 P2O5 uygulamalarında 

belirlenmiştir.  
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GİRİŞ 

Mikrobiyota, çok hücreli organizmalarda bulunan "kommensal, 

simbiyotik ve patojenik mikroorganizmaların ekolojik topluluklarıdır. 

Mikrobiyota, büyük çoğunluğu bakterilerden oluşmak üzere, arkeleri, 

protistleri, mantarları ve virüsleri içerir (Salvucci, E., 2016, Dastogeer 

et al., 2020). Mikrobiyom terimi ise ya çevresel bir niş içinde bulunan 

mikroorganizmaların kolektif genomlarını ya da mikroorganizmaların 

kendilerini tanımlar (Dastogeer et al., 2020). Mikrobiyota, son derece 

dinamik bir yapı olup, yetiştirilen bitki tür ve çeşidi, toprağın jeolojik 

ve fizyolojik yapısı, toprağın ve yetiştirilen/kendigelen bitkinin maruz 

kaldığı ilaç kullanımı, besin elementi uygulamaları, kurak veya sulak 

alan yetiştiriciliğine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu yönleriyle 

ele alındığında tarımsal üretimin en temel iki unsuru olan bitki ve söz 

konusu bitkinin yetiştiriciliği yapılan topraktaki mikroorganizma 

varlığının incelenmesi, bu mikroorganizmaların bitkilerin hastalıklara 

karşı savunma mekanizmalarına olan etkilerinin, bitki büyüme ve 

gelişmesine olan etkilerinin ve toprak yapısının iyileştirilmesine olan 

katkılarının kapsamlı bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Bitkide 

yer alan mikroorganizmaların patojen/antogonist ayrımının yapılması, 

bu mikroorganizmaların tanılanarak söz konusu etkileri hangi 

mekanizmalar ile gerçekleştirdiğinin ortaya konması ve üretim 

sistemlerinde, özellikle bitkilerde hastalığa sebep olan fitopatojenlerle 

mücadele yönüyle uygulamaya dahil edilmesi son derece önemli ve 

güncel bir konudur.  
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Günümüzde tarımsal mikrobiyal ürünler küresel olarak en hızlı 

büyüyen endüstriler arasındadır. Tarımsal üretimde kullanılan pestisit 

etken maddelerine karşı patojenlerin dayanıklılık geliştirmesi, bu 

pestisitlerin çevreye olan olumsuz etkileri, söz konusu organizmaya 

karşı ruhsatlı preparatların olmaması gibi konular bitki hastalıklarıyla 

mücadelede yenilikçi, çevre dostu ve düşük maliyetli çözüm arayışını 

ortaya çıkarmaktadır. Ürün türleri (ürün mikrobiyomu) ile ilişkili 

mikroorganizmalardan yararlanmanın, sağlıklı bir çevreyi desteklerken 

gıda güvenliğini sağlamanın umut verici uzun vadeli çözümlerden biri 

olduğu varsayılmaktadır.  

Sürdürülebilir tarım için etkili ve rasyonel olarak tasarlanmış 

mikrobiyom teknolojilerinin geliştirilmesi için mikrobiyomun 

yapısının ve işlevinin ortaya konarak değerlendirilmesine ihtiyaç 

vardır. Tarımsal üretimde, gerek yetiştirilen bitki türlerinin, gerekse 

kendi gelen bitkilerin varlığı ile değişim gösteren mikroorganizma 

çeşitliliği ve faaliyetlerinin incelenmesi, bitki türleri ile mikrobiyomları 

arasındaki temel ekolojik etkileşimler hakkında tarımsal üretkenliği 

artırmak için kullanılabilecek yeni bilgiler sağlayacaktır. 

Bakteriyel Habitat Olarak Bitkiler 

Bitkiler, gerek toprak altı aksamlar, gerekse toprak üstü aksamlarıyla 

barındırdığı nem ve besin maddeleri ile bakteriler için son derece uygun 

bir habitat oluşturmaktadır. Daha geniş kapsamlı bakıldığında, bir 

bitkinin başlangıç materyalini oluşturan tohumdan, çiçeklere, 

sürgünlere kadar tüm yüzeylerinde mikrobiyal bir popülasyon 
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bulunmaktadır. Yüzeyde yer alan bu mikroorganizmalar epifitik 

mikrobiyota olarak adlandırılmaktadır. Bitkinin iç dokularında yer alan, 

bitki ile herhangi bir zıt etkileşimi olmayan, aksine kimi durumlarda 

olumlu etkileşimde bulunan mikroorganizma varlığının oluşturduğu 

topluluk ise endofitler olarak adlandırılmaktadır.  

Endofitik Bakteriler ve Önemi 

Endofitik mikroorganizmalar çoğunlukla hücrelerarasında ya da 

vasküler sistemde bulunabilmektedirler (Beattie, G.A, 2007). Bitkinin 

iç dokularında yer alan endofitik mikroorganizmalar, kök bölgesi 

(rizosfer) ve bitki yüzeyinde (fillosfer) yer alan mikrobiyal 

organizmalar ile karşılaştırıldığında çok daha düşüktür. Bunun nedeni, 

bitki içinde yer alan mikroorganizmaların (endofitler) öncelikle bitkinin 

savunma mekanizması ile karşılaşması ve bu mekanizmadan 

etkilenmeyenlerin varlığını sürdürebilmesidir.  

Bitki bağışıklık sistemi tarafından etkilenmeyerek varlığını sürdüren bu 

endofitik mikrobiyota, büyük oranda bakteriler tarafından 

oluşturulmaktadır. Endofitik bakteriler, barındığı bitki türüne göre 

farklılık göstermekte ve konakçısı ile çoğu durumda pozitif etkileşim 

halindedir. Endofitler, azot fiksasyonu, fitohormon üretimi, abiyotik ve 

biyotik stres faktörleri üzerinde etki göstererek bitki büyümesini 

destekler. Bazı bakteriyel endofitlerin biyolojik nitrojen fiksasyonu 

(BNF) için gerekli genleri taşıdığı ve potansiyel olarak dinitrojen gazını 

(N2) konukçu bitkide amonyum ve nitrat gibi kullanılabilir nitrojen 

formlarına dönüştürmeye katkı sağladığı saptanmıştır (Bhattacharjee et 
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al., 2008; Santi et al., 2013; Olivares et al., 2013). Proteobacteria, 

Actinobacteria, Firmicutes ve Bacteroidetes dahil olmak üzere birçok 

filumda bulunurlar (Bulgarelli et al., 2012; Hardoim et al., 2015; 

Wemheuer et al., 2017). Bugüne kadar pek çok endofitik bakteri türü 

bildirilmiş olup, bu endofitik bakterilere ilişkin bilgi ve literatür 

Rosenblueth ve Martínez-Romero (2006)’ ya göre Tablo 1’de 

verilmektedir.  

Tablo 1. Endofitik bakteriler ve izole edildiği konukçular (Rosenblueth ve Martínez-

Romero (2006). 

α Proteobacteria 

Azorhizobium caulinodans 

Azospirillum brasilense 

Azospirillum amazonense 

Bradyrhizobium japonicum 

Gluconacetobacter 

diazotrophicus  

 

Methylobacterium 

mesophilicuma 

Methylobacterium extorquens  

Rhizobium leguminosarum 

Rhizobium (Agrobacterium) 

radiobacter Sinorhizobium 

meliloti 

Sphingomonas paucimobilisa  

β Proteobacteria 

Azoarcus sp. 

Burkholderia pickettiia  

Burkholderia cepaciab  

Burkholderia sp. 

Chromobacterium violaceuma  

Herbaspirillum seropedicae  

 

Herbaspirillum 

rubrisulbalbicans  

 

Rice 

Banana 

Banana, 

pineapple 

Rice 

Sugarcane, 

coffee  

 

Citrus plants 

Scots pine, 

citrus plants 

Rice 

Carrot, rice 

Sweet potato 

Rice  

 

Kallar grass, 

rice 

Maize 

Yellow lupine, 

citrus plants 

Banana, 

pineapple, rice 

Rice 

Sugarcane, 

rice, maize, 

 

Engelhard et al. 2000 

Weber et al. 1999 

Weber et al. 1999 

Chantreuil et al. 2000 

Cavalcante and Döbereiner 

1988; Jiménez-Salgado et al. 

1997  

Araujo et al. 2002  

Araujo et al. 2002; Pirttilä et 

al. 2004  

Yanni et al. 1997 

Surette et al. 2003 

Reiter et al. 2003  

Engelhard et al. 2000  

 

Engelhard et al. 2000; 

Reinhold-Hurek et al. 1993 

McInroy and Kloepper 1995 

Araujo et al. 2001; Barac et al. 

2004 

Weber et al. 1999; Engelhard 

et al. 2000  

Phillips et al. 2000 

Olivares et al. 1996; Weber et 

al. 1999  
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γ Proteobacteria 

Citrobacter sp.  

Enterobacter spp.  

Enterobacter sakazakiia  

Enterobacter cloacaea  

Enterobacter agglomeransa 

Enterobacter asburiae  

Erwinia sp.  

Escherichia colib 

Klebsiella sp.  

Klebsiella pneumoniaeb  

Klebsiella variicolab  

 

Klebsiella terrigenaa  

Klebsiella oxytocab  

Pantoea sp.  

Pantoea agglomerans 

Pseudomonas chlororaphis  

 

Pseudomonas putidaa  

Pseudomonas fluorescens  

Pseudomonas citronellolis  

Pseudomonas synxantha  

Salmonella entericab  

 

Serratia sp.  

Serratia marcescensa 

Stenotrophomonasa  

Firmicutes 

Bacillus spp. 

Bacillus megaterium  

Clostridium 

Paenibacillus odorifer  

Staphylococcus 

saprophyticusb  

 

Bacteroidetes  

Sphingobacterium sp.a  

Actinobacteria  

Arthrobacter globiformis 

Curtobacterium 

flaccumfaciens  

Kocuria varians 

Microbacterium 

sorghum, 

banana  

Sugarcane  

 

 

 

Banana 

Maize 

Soybean 

Citrus plants, 

maize Soybean  

Sweet potato 

Soybean 

Lettuce 

Wheat, sweet 

potato, rice 

Soybean  

Banana, rice, 

maize, 

sugarcane  

Carrot 

Soybean 

Rice, soybean  

Citrus plants, 

sweet potato 

Marigold 

(Tagetes spp.), 

carrot  

Carrot 

Carrot  

Soybean 

Scots pine 

Alfalfa, carrot, 

radish, tomato 

Rice 

Rice 

Dune grasses 

(Ammophila 

arenaria and 

Elymus mollis)  

 

Citrus plants  

Maize, carrot, 

citrus plants 

Grass 

Miscanthus 

 

Olivares et al. 1996  

 

Martínez et al. 2003 

McInroy and Kloepper 1995 

Kuklinsky-Sobral et al. 2004 

Araujo et al. 2002; Hinton et 

al. 1995 

Kuklinsky-Sobral et al. 2004 

Asis and Adachi 2003 

Kuklinsky-Sobral et al. 2004 

Ingham et al. 2005 

Engelhard et al. 2000; Iniguez 

et al. 2004; Reiter et al. 2003 

Kuklinsky-Sobral et al. 2004 

Rosenblueth et al. 2004. 

 

Surette et al. 2003 

Kuklinsky-Sobral et al. 2004 

Kuklinsky-Sobral et al. 2004; 

Verma et al. 2004 

Araujo et al. 2001, 2002; Asis 

and Adachi 2003 

Sturz and Kimpinski 2004; 

Surette et al. 2003 

 

Surette et al. 2003 

Surette et al. 2003 

Kuklinsky-Sobral et al. 2004 

Prittilä et al. 2004 

Cooley et al. 2003; Guo et al. 

2002; Islam et al. 2004  

 

Sandhiya et al. 2005 

Gyaneshwar et al. 2001 

Dalton et al. 2004  

 

Araujo et al. 2001, 2002 

Araujo et al. 2001; McInroy 

and Kloepper 1995; Surette et 

al. 2003 Miyamoto et al. 2004 

Reiter et al. 2003 

Surette et al. 2003  
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esteraromaticum 

Microbacterium testaceum 

Mycobacterium sp.b  

Nocardia sp.b  

Streptomyces  

 

sinensis Sweet 

potato 

Carrot 

Rice  

 

Maize 

Citrus plants  

Marigold  

Marigold 

Maize 

Wheat, Scots 

pine  

Citrus plants  

Wheat  

 

Phillips et al. 2000  

 

Chelius and Triplett 2000a  

Araujo et al. 2002 

Sturz and Kimpinski 2004  

Sturz and Kimpinski 2004  

Zinniel et al. 2002  

Conn and Franco 2004; 

Prittilä et al. 2005  

Araujo et al. 2002 

Coombs and Franco 2003a  

 

 

 

Endofitik bakterilerin sentezledikleri maddeler ile bitkide bağışıklık 

sistemini desteklemektedirler. P. putida ve Mesorhizobium cinsi 

endofitik bakteriler, bitkilerde etilen sentezi yolunu bloke ederek bitki 

stresini azaltabilmektedir. Bu bakteriler, bitkilerde farklı streslere yanıt 

olarak biriken etilen konsantrasyonlarını azaltmaya yardımcı olan, aksi 

takdirde bitki için öldürücü olan 1-aminosiklopropan-1-karboksilat 

deaminazı (ACC deaminaz ) kullanır. ACC deaminaz ile hem bitki hem 

de bakteriyel oksin, indol-3-asetik asit (IAA) arasındaki sinerjik 

etkileşim vardır. Bu bakteriler sadece doğrudan bitki büyümesini teşvik 

etmekle kalmaz, aynı zamanda bitkileri kuraklık, tuz, ağır metal, 

organik kirleticiler, bakteriyel ve fungal patojenlere karşı da korurlar 

(Glick, B. 2013).  

Patojenlerin otoindükleyici sinyallerini bozarak quorum-sensing’in 

sönümlenmesi endofitik bakterilerin biyokontrol aktivitesinin doğrudan 

modları arasındadır (Miller ve Bassler, 2001). Bakterilerde 
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hücrelerarası iletişim, çoğalma, biyofilm oluşumu, rekabet gibi önemli 

fonksiyonları içeren fizyolojik aktiviteleri düzenler (Miller ve Bassler, 

2001). Bazı endofitik bakteriler, fitopatojenleri kontrol etmek için bir 

antivirülans stratejisi olarak QS sönümlemeyi kullandığı bildirilmiştir. 

Buna örnek olarak, bazı Xanthomonas spp.ve çok konukçulu önemli bir 

bitki bakteriyel patojeni olan Xylella fastidiosa'nın virülansı için gerekli 

difüze sinyal faktörü bazı Bacillus ve Pseudomonas spp.’nin sahip 

olduğu ve bu faktörü deaktive eden genlere sahiptir (Newman et al., 

2008; Liu et al., 2017). Bu deaktive edici genleri içeren bakteriler difüze 

sinyal faktörüne ihtiyaç duyan bakteriler ile mücadelede kullanım 

potansiyeline sahiptirler.  

Endofitik bakteriler aracılığıyla patojenlerin doğrudan inhibisyonuna 

esas olarak antibiyotikler, hidrojen siyanür (HCN), demir şelatlayıcı 

sideroforlar ve antifungal metabolitler gibi inhibitör allelokimyasalların 

sentezi aracılık eder (Compant et al., 2010). Antibiyotik yapısındaki 

maddelerin sentezi endofitik bakterilerden P. flouresence, B. siamensis, 

Bacillus thuringiensis, Bacillus cereus, Bacillus mycoides ve B.  

amyloliquefaciens’te yoğun olarak gerçekleşmekte ve bu antibiyotikler 

fungal ve bakteriyel gelişimin engellenmesi amacıyla 

kullanılabilmektedirler (Zhang et al., 2005). Sideroforlar ise, bazı 

mikroorganizmalar tarafından salgılanan ve demir bağlayıcı nitelkleri 

olan bileşiklerdir. Özellikle demirin bitki tarafından yeteri kadar 

alınamadığı durumlarda bu bileşikler topraktaki demiri şelatlar ve 

bitkiler tarafından emilebilen çözünür kompleksler oluşturur (Ahmed 

ve Holmström, 2014). Bazı Pseudomonas spp. ve Streptomyces sp. 
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siderofor üretimi yönüyle önemli endofitik bakteriler arasındadır 

(Rungin et al., 2012).  

Bitki bağışıklığının uyarılmasında jasmonik asit (ja), salisilik asit (sa), 

etilen (etl) sentezi önemli bir yer tutmaktadır. Enterobacter 

radicincitans’ın Arabidopsis’te ja ve sa sentezini tetikleyerek 

Xanthomonas translucens pv. translucens ve Pseudomonas syringae 

pv. tomato’ya karşı bitki direncini artırabildiği ortaya konmuştur 

(Brock et al., 2015). 

Bu pozitif etkileşime örnekle bakılacak olursa, çeltik tohumlarından 

izole edilen endofitik Enterobacter asburiae (VWB1), Pantoea 

dispersa (VWB2) and Pseudomonas putida bakterilerinin çeltik 

tohumlarında yer alan endofitik bakterilerin kök gelişimi ve fide 

büyümesini olumlu yönde etkilediği, indolasetikasit üretimi ve fosfor 

çözünürlüğüne katkıda bulunduğu, ayrıca bu bakterilerin mevcut 

olduğu tohumlardan gelişen çeltik bitkilerinin köklerindeki reaktif 

oksijen yoğunluğunun daha yüksek olduğu, tarımsal savaş yönüyleyse, 

Fusarium oxysporum’un gelişimini inhibe ettiği ortaya konmuştur 

(Verma et al., 2007). Domates bitkisinin tohumlarından elde edilen 

Bacillus siamensis’in domateste çökertene ve buna bağlı önemli ürün 

kayıplarına neden olan fungal patojenlerden Botrytis 

cinerea, Rhizoctonia solani, Fusarium solani, Verticillium lateritium 

ve Alternaria solani’ye karşı sentezlemiş olduğu Surfactin ve 

Bacillomycin D maddeleri ile önemli bir engelleme potansiyeli olduğu 

bildirilmiştir (Sharma et al., 2021). Marul bitkisinin yapraklarından 

elde edilen P. gessardii’nin marulun bakteriyel patojenlerinden P. 
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cichorii ve P. viridiflava üzerine antagonist etkisi olduğu ve fide 

dönemi uygulamasının enfeksiyonundan 24 saat sonrasına kadar her iki 

patojenin gelişimini engellediği bildirilmiştir (Canik Orel, D. 2020). 

Kök bölgesinden elde edilmiş endofitik P. flourescence suşlarının 

domatesin en önemli bakteriyel etmenlerinden bakteriyel kanser etmeni 

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis’e (Cmm) karşı in vivo 

ve in vitro’da antogonistik olarak etkili olduğu ve hastalığı %74’e varan 

oranda önlediği saptanmıştır (Akat ve Özaktan, 2011).  

 

Özellikle, spesifik bir pestisit grubu ile mücadelesi olamayan, ancak 

etken maddesinde bakırlı bileşikler içeren preparatlarla mücadelesi 

yapılmaya çalışılan bitki bakteriyel hastalıkları ile mücadelede, bakırın 

toksik etkisi de göz önünde bulundurulduğunda, biyolojik mücadele ve 

alternatif metodların kullanımı son derece önem kazanmaktadır. Cmm 

gibi karantinaya tabii bitki hastalık etmenleri, marul gibi yaprağı 

doğrudan tüketilen ürün gruplarında görülen hastalık etmenleri ile 

mücadelede çevresel yönden hiçbir olumsuz yönü olmayan, sadece 

hedef aldığı mikroorganizmalar üzerinde engelleyici etkiye sahip 

bakterilerin kullanımı gerek tüketici sağlığı, gerekse sürdürülebilir 

tarım yönüyle son derece önemli bir unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bakteriyel endofitler tarından üretilen biyoaktif 

bileşiklerin etkili biyolojik mücadele araçları olabileceğine ve bitki 

patojenleri ile mücadelede fungal ve bakteriyel etmenlere karşı bitki 

büyümesinin desteklenmesi için güçlü bir araç olabileceğine 

inanılmaktadır. 
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1. GİRİŞ 

Biyodizel, yağ asidi monoalkil esterlerinden oluşmakta ve bitkisel 

yağlar, kullanılmış yemeklik yağlar ve hayvansal yağlar gibi 

hammaddelerden elde edilmektedir. Biyodizel gelecek vaat eden bir 

alternatif biyoyakıt olarak kabul edilmektedir. Biyodizel, geleneksel 

dizel yakıtlara kıyasla daha düşük çevresel etkisi nedeniyle son 

zamanlarda tüm dünyada daha fazla ilgi görmekte ve bu alanda yoğun 

araştırmalar yapılmaktadır. Biyodizelin temel dezavantajı, esterde 

doymamış yağ asidi kısmının mevcudiyeti nedeniyle oksidasyona 

duyarlı doğasıdır. Oksidatif bozunma, depolama sırasında ve ayrıca 

metal kirleticilerle aerobik (oksijenli ortam) temasta biyodizelde 

meydana gelmektedir. Bu sebeple biyodizelin oksidasyon kararlılığının 

tahmini önemlidir ve bunun için mevcut çeşitli yöntemler 

bulunmaktadır.  

Günümüzde alternatif ve yenilenebilir olarak kullanılabilecek yakıtlar, 

fosil yakıt kaynaklarının azalması nedeniyle petrol yakıtlarından daha 

fazla ilgi görmektedir. Yenilenebilir yakıtlar sınıfındaki biyodizel 

yakıtı, çok fazla motor modifikasyonu gerektirmeden mevcut dizel 

motorlar için kullanılabilmektedir. Biyodizel, yerel olarak yenilenebilir 

hammaddeden yapılmaktadır, nispeten güvenli ve kullanımı kolaydır ve 

azaltılmış çevresel etkisi nedeniyle geleneksel dizel yakıtlara kıyasla 

önemli ölçüde çevre dostu bir yapıya sahiptir. Biyodizelin yakıt 

özellikleri petrol dizeliyle karşılaştırılabilmektedir (Jain and Sharma 

2010, 2011; Pullen and Saeed 2012; Yaakob et al. 2014) 
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Biyodizel esas olarak bitkisel yağlar veya hayvansal yağlar kaynaklı 

trigliseritlerin metanol, etanol vb. gibi basit alkollerle 

transesterifikasyonu ile üretilen metil/etil esterlerdir. Biyodizel, bitkisel 

yağlar (yenilebilir veya yenmeyen), hayvansal yağlar, kullanılmış 

yemeklik yağlar vb.  çeşitli hammaddelerden üretilebilmektedir. Sıvı 

veya katı yağlar gibi trigliseritler, bu maddelerin yüksek viskozitesi 

nedeniyle mevcut motorlarda doğrudan yakıt olarak kullanılamaz. 

Transesterifikasyon işlemi, yakıt olarak kullanılmak üzere yağın 

viskozitesini azaltmaktadırcher (Chhetri, Watts, and Islam 2008) [13]. 

Biyodizel, petrol bazlı dizel için birçok yönden öne çıksa da bazı 

dezavantajları da bulunmaktadır. Biyodizelin en büyük dezavantajı, 

sınırlı varlığı nedeniyle hammaddenin yüksek maliyetidir. Bununla 

birlikte, maliyet sorunu; Endonezya ve Malezya'da palmiye yağı, 

Filipinler'de Hindistan cevizi yağı, Amerika Birleşik Devletleri'nde 

soya fasulyesi yağı, Avrupa'da kolza (kanola) yağı, yoğun nüfuslu 

bölgelerdeki yağlar, bol çorak arazileri olan ülkelerde jatropha ve hint 

yağı dahil yenmeyen yağlar, kullanılmış atık pişirme gibi seçili 

bölgelerde bol kaynakların kullanılmasıyla yönetilebilmektedir [14]. 

Devlet sübvansiyonlarının kullanımı, maliyet yönetimiyle ilgili bir 

başka çekici özelliktir [15]. Biyodizelin diğer bir dezavantajı, uzun 

süreli depolama sırasında oksidasyona ve/veya oto oksidasyona daha 

duyarlı olması nedeniyle düşük stabilitesidir [16]. Biyodizelin verimini, 

kalitesini ve stabilitesini iyileştirmenin yanı sıra üretim maliyetini 

düşürmeye yönelik yoğun araştırmalar devam etmektedir. Biyodizel 

stabilitesinin çeşitli yönleri halihazırda araştırılmıştır [1,2,16-18]. Bu 
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derlemede, oksidasyon stabilitesinin kapsamını etkileyen/gösteren 

farklı yakıt parametreleri, stabilite tahmini için faydalı yöntemler ve 

antioksidanların biyodizel stabilitesi üzerindeki etkisi için kısa bir genel 

bakış incelenmiştir. Metal kirleticilerin ve biyodizel saklama kaplarının 

oksidasyon üzerindeki rolü kısaca incelenmiştir. Antioksidan stabilize 

biyodizel yakıtlı dizel motorun egzoz gazı analizi de kısaca 

tartışılmıştır. 

2. OKSİDASYON KARARLILIĞI BELİRLEME YÖNTEMLERİ 

Yağ asidi esterlerinin stabilite tayini için çok çeşitli teknikler 

kullanılmıştır. Test yönteminin tipi, esas olarak, termal stabilite, 

oksidasyon stabilitesi ve depolama stabilitesi dahil olmak üzere 

stabilitenin doğasına bağlıdır. Termal kararlılığın belirlenmesi için 

Rancimat testi, ASTM D6408-08 ve TGA/DTA kullanılmaktadır. 

Depolama stabilitesinin belirlenmesi için modifiye Rancimat testi, 

ASTM D4625-04 ve ASTM D5304-06 kullanılmaktadır. Depolama 

stabilitesinin belirlenmesi için, değiştirilmiş bir Rancimat testi, ASTM 

D4625-04 ve ASTM D5304-06 kullanılmaktadır. Aktif Oksijen 

Yöntemi (AOM), ASTM D2274, ASTM D3241, EN 14112 ve ASTM 

D5483, biyodizelin oksidasyon kararlılığının belirlenmesi için 

kullanılan yöntemlerdir. Jain ve Sharma, Liang ve diğerleri, Westbrook, 

Hasenhuettl ve Wan vb. [17,131 133] farklı test yöntemlerini 

karşılaştırmış ve ASTM D2274 ve Rancimat testinin belirgin olduğunu 

bulmuştur. Yöntemlerin her biri için ölçümün doğası, önemi ve 

analizden elde edilen ana çıkarım aşağıdaki bölümlerde özetlenmiştir. 
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2.1. ASTM D4625-04 

ASTM D4625-04 yöntemi, orta distilatlı petrol yakıtları için depolama 

stabilitesinin tahmini için en yaygın olarak oluşturulmuş yöntemdir 

[134]. Bu yöntemde yakıt, 24 hafta gibi bir süre boyunca 43 

℃ sıcaklıkta depolanmaktadır. Numune daha sonra numunenin 

çözünmeyen tortularını değerlendirmek için süzülür ve kalan süzüntü, 

toplam AV ve kinematik viskoziteyi belirlemek için araştırılmaktadır. 

Bu testler haftalık olarak yapılmaktadır. Numunede bulunan polar 

polimerlerin çökelmesi için izooktan eklenmektedir. Bu modifikasyon, 

oksidasyon yoluyla çözünür ürünlerin oluştuğu durumlarda gereklidir 

[17,132,135]. Test koşullarındaki sıcaklık, oda sıcaklığından biraz daha 

yüksek olduğu için, yakıt oksidasyonu ve diğer bozunma reaksiyonları, 

tipik depolama koşullarına kıyasla bu yöntemde hafif hızlanan tortu 

oluşumuna yol açmaktadır. Bu yöntemde, depolama kararlılığı tahmini, 

diğer daha hızlandırılmış testlerden daha güvenilirdir. Ancak depolama 

süreleri uzun (4-24 hafta) olduğundan, test yöntemi kalite kontrol 

testleri için uygun değildir ve yalnızca yakıtların depolama 

özelliklerinin araştırılması için bir araç sağlamaktadır. Depolama 

malzemesi de bu çalışma için önemli bir husustur. 

2.2. ASTM D6468-08 – Işık yansıtma yöntemi 

Orta distilat yakıtların (biyodizel dahil) yüksek sıcaklık kararlılığının 

belirlenmesi için ASTM D6468-08 yöntemi daha belirgindir [136]. 

Burada numune, yaklaşık 90  veya 180 dakika boyunca hava teması 

olan açık tüplerde 150°C'de yaşlandırılır. Yaşlandırma işleminden 

sonra numune soğutulur ve çözünmeyen tortular filtre edilir ve filtre 
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kağıdının ışık yansıtma yöntemi ile tahmin edilmektedir. Karşılaştırma 

amacıyla, kullanılmamış bir filtre pedi [17,132,135] kullanılarak 

numune olmadan bir kör gerçekleştirilir. Bu ASTM yöntemi için 

kullanılan filtre kağıdının nominal gözenekliliği 11 μm'dir ve bu 

nedenle, tortular için geniş bir partikül boyutu aralığında farklılaşmaya 

izin vermesine rağmen, yaşlanma sırasında oluşan tortunun tamamını 

yakalanmamaktadır. Yansıma ölçümleri yöntemi, filtrelenebilir 

çözünmeyen maddelerin renginden etkilenebilir ve bu nedenle 

filtrelenen malzemenin kütlesi ile başarılı bir şekilde 

ilişkilendirilemeyebilir. Bu nedenle yöntemin doğruluğu %100 

değildir. Bu yöntem, devridaim yapan bir motor veya brülör yakıt 

dağıtım sistemi dahil olmak üzere durumlarda yüksek sıcaklıklara 

maruz kaldığında ve sınırlı havaya maruz kalmanın olduğu diğer 

yüksek sıcaklık koşulları altında yakıtın kararlılığının bir tahminini 

sağlayabilir. Ek olarak, test yöntemi, yakıt termal kararlılığı ile ilgili 

operasyonel problemlerin incelenmesinde de yararlıdır. Bu yöntem, 

parlama noktası 38 ℃'den düşük olan yakıtlar için uygun değildir. Bu 

test yöntemi, artık yağ içeren yakıtlar için de uygun değildir ve bu 

nedenle, yalnızca çok yüksek YAME içeriğine sahip biyodizelin 

yüksek sıcaklık kararlılığının tahmininde uygundur. 

2.3. ASTM D7462-11 

Bu hızlandırılmış test yöntemi, saf biyodizel ve biyodizelin orta distilat 

petrol yakıtı ile karışımlarının oksidasyon kararlılığının test edilmesi 

için standart yöntemdir [137]. Oksidasyon stabilitesine, 95°C'de 

belirtilen oksitleme koşullarında, çözünmeyen bozunma 
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malzemelerinin oluşumu ve ölçümü ile bu yöntemle erişilmektedir. 

ASTM yöntemi D4625 ile karşılaştırıldığında hızlı bir yöntemdir. Alkil 

esterlerden oluşan saf biyodizel, B100, polimerler de dahil olmak üzere 

bir dizi kimyasal için iyi bir çözücüdür ve bu nedenle bazı oksidatif 

bozunma ürünleri içinde çözülür. Bu nedenle, bazı B100'ler önemli 

ölçüde bozunmaya uğrasa da, çok az tortu oluşumu gösterebilir veya 

hiç göstermeyebilir. Bu yöntemin başarısızlığı burada yatmaktadır, 

çünkü birçok petrol dizel yakıtı, oksidatif bozunma ürünleri için 

nispeten zayıf çözünürlüğe sahiptir. Sonuç olarak, özellikle düşük 

biyodizel içeriğine sahip karışımlar, daha yüksek tortu seviyeleri 

gösterebilmektedir. ASTM tarafından, B100'de çözünen ancak 

izooktanda çözünmeyen bozunma malzemeleri için B100'ün oksidatif 

bozunmasını değerlendirmek için bir parafinik seyreltme prosedürü de 

önerilmiştir. İzo oktan ilavesi, biyodizelin çözünebilir parçalarının 

çökeltilmesine ve ölçülmesine izin vermektedir. 

2.4. ASTM D2274 – Gravimetrik analiz 

Bu yöntem, distilat akaryakıtın oksidasyon kararlılığının belirlenmesi 

için kullanılan standart bir yöntemdir ve ayrıca biyodizelin polimerler 

ve çözünmeyen tortular oluşturma eğilimini ölçmeye yardımcı 

olmaktadır [138]. Bu hızlandırılmış yöntem, ısı varlığında oksidasyon 

ile oluşan çözünmeyen maddelerin gravimetrik analizini takip eden 

filtrasyona dayanmaktadır. Burada numune ilk önce 3 L/saat hızında 

oksijenin kabarcıklanmasıyla 16 saat boyunca 95 °C'de 

yaşlandırılmaktadır. Termal oksidasyon ile oluşan çözünmeyen 

çökeltiler oksidasyon hücresine yapışır ve eşit miktarda toluen, aseton 
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ve metanol içeren üçlü bir çözücü yardımıyla ayrılmaktadır. Çözücü 

daha sonra oluşan çözünmeyen tortuları (çözünmeyenleri) geri 

kazanmak için buharlaştırılmaktadır. 100 ml'de miligram olarak ifade 

edilen toplam çözünmeyen madde verimi, toplam çözünmeyen madde 

olarak rapor edilmektedir. Biyodizelde çözünür polimerlerin 

belirlenmesi için ek bir analiz mevcuttur. Bu durumda, çözünür 

polimerlerin çökelmesi için numuneye izo-oktan eklenmektedir. Bu 

çökelti, çözünür polimerlerin [17,132,135] ölçüsünü elde etmek için 

süzülmektedir. Test için yüksek sıcaklık ve saf oksijen atmosferinin 

kullanılması, gerçek depolama durumlarında oluşan çözünmeyen 

maddelerin yapısında ve miktarında farklılıklara neden olabilmektedir. 

Bu test yöntemi, artık yağ içeren yakıtlara da uygulanamaz. Bu test 

yöntemi, biyodizel veya orta distilat karışımlarının ve ASTM 

spesifikasyonlarını karşılayan biyodizelin test edilmesi için 

doğrulanmamıştır. Test yöntemi D7462, B100'ü ve orta distilatların ve 

biyodizelin tüm karışımlarını test etmek için daha uygundur çünkü 

biyodizel içeren numuneler membran filtrenin kısmi çözünmesine veya 

bozulmasına neden olarak hatalı sonuçlar verebilmektedir. 

2.5. Aktif oksijen yöntemi (AOM) – PV ölçümü 

Bu, biyodizelin oksidasyon kararlılığının belirlenmesi için en az etkili 

yöntemdir çünkü PV, bu testte ölçülen kararlılık parametresidir. Burada 

numune, belirli bir akış hızına sahip sürekli hava kabarcıkları ile 

programlanmış bir sıcaklıkta ısıtılmaktadır. Belirli bir PV'ye ulaşmak 

için gereken süre belirlenmektedir [17,139]. PV'deki eğilim, peroksitler 

hızlı bozunmaya uğradığından zamanla değişir ve bu nedenle PV 
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ölçümü oksidasyon kararlılığını izlemek için uygun bir yöntem 

olmamaktadır. AOM yönteminin diğer önemli kusurları, daha fazla 

emek yoğun olması, klorlu çözücüler gerektirmesi ve genellikle 

laboratuvardan laboratuvara tutarlı bir şekilde gerçekleştirile-

memesidir. 

2.6. ASTM D3241 veya JFTOT yöntemi – Elipsometrik yöntem 

ASTM D3241 yöntemi, havacılık gaz türbini yakıtlarının yüksek 

sıcaklıkta termal oksidasyon kararlılığı için standart test yöntemidir ve 

bu yöntem biyodizelin oksidasyon kararlılığının belirlenmesi için 

kullanılıyorsa bazı ilaveler gerektirmektedir [140]. Bu yöntem Jet 

Yakıtı Termal Oksidasyon Test Cihazını (JFTOT) kullanır ve test 

yakıtını gaz türbinli motor yakıt sistemlerinde meydana gelen koşullarla 

ilişkili olabilecek koşullara maruz bırakmaktadır. Bu yöntem, sıvı yakıt 

belirli bir sıcaklıktaki ısıtılmış bir yüzeyle temas ettiğinde oluşan 

tortuların seviyesini değerlendirmek için kullanılabilir. Burada test 

yakıtı bir ısıtıcıdan sabit bir akış hızında pompalanabilmektedir. Sonuç 

olarak, hassas paslanmaz çelik üzerinde bozunma ürünleri oluşmakta 

ve birikmektedir. Birikmiş bozunma ürünlerinin miktarı elipsometrik 

yöntemle belirlenmektedir [17,132,141]. Birikmiş bozunma ürünlerinin 

küçük boyutu nedeniyle bu yöntem yetersizdir ve bu yöntemin 

uygulanabilirliğini geliştirmek için ek araştırmalara ihtiyaç vardır. 

2.7. EN 14112, Rancimat yöntemi – IP ölçümü 

Başlangıçta Rancimat yönteminde, numunenin YAME'leri birincil 

oksidasyon ürünleri olarak peroksitlere oksitlenmektedir. Peroksitler 
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daha sonra ikincil oksidasyon ürünlerini oluşturmak üzere tamamen 

ayrıştırılmaktadır. Bu ürünler, esas olarak formik ve asetik asitler olan 

uçucu organik bileşikleri ve düşük moleküler organik asitleri 

içermektedir. Rancimat yöntemi aynı zamanda Amerikan Yağ 

Kimyagerleri Derneği (AOCS) tarafından sıvı ve katı yağların oksidatif 

stabilitesini belirlemek için olağan ve resmi yöntemdir. Bu yöntemde, 

sıcaklık aralığı genellikle maksimum 130 ℃ile sınırlıdır [136]. 

Kısa bir deneyde, numune önce nicel bir sıcaklıkta (110 ℃) bir ısıl 

işleme tabi tutulmaktadır. Bundan sonra, numunenin oksidasyonunun 

gerçekleşmesi için numuneden hava kabarcıkları geçirilmektedir. 

Oksidasyon işleminin bir sonucu olarak, hava ile birlikte bazı gazların 

salınımı meydana gelmekte ve bu gaz daha sonra bir şişede deiyonize 

suya geçirilmektedir. Şişe, iletkenliğin ölçülmesi için bir cihaza 

bağlanan bir elektrota sahiptir. Bu test yöntemi için indüksiyon süresi 

(IP) ölçülmektedir. Burada IP, iletkenliğin çok hızlı bir şekilde artmaya 

başladığı zaman olarak not edilmektedir. Bu iletkenliğin sürekli ölçümü 

bir oksidasyon eğrisi vermektedir. Bu eğrinin bükülme noktası 

indüksiyon periyodu olarak bilinmektedir. Formik asit, asetik asit ve 

diğer bazı asitler gibi uçucu asidik gazlar oksidasyon ile üretilir ve suda 

emilir, bu da iletkenlikteki ve IP ölçümündeki artışın ana nedenidir 

[17,132,142]. 

Numunelerin depolama stabilitesinin belirlenmesi için modifiye 

edilmiş bir Rancimat testi de kullanılmaktadır [143]. Burada 

oksidasyon, yaklaşık 24 saat boyunca 80 ℃'de nefret edilen numunenin 

yüzeyinden hava geçirilerek gerçekleştirilir. Daha sonra PV ve 
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numunede bulunan ester ve polimer miktarı ölçülmektedir. Bu yöntem 

aynı zamanda numunenin 200°C'de 6 saat boyunca aynı işleme tabi 

tutulduğu termal stabilite tayini için de geçerlidir. Değiştirilmiş 

Rancimat yöntemi, tekrarlanabilirliği ve basitliği nedeniyle önemlidir. 

Ancak Rancimat yönteminin ciddi sınırlamaları vardır. Analiz sırasında 

numuneden geçen hava akışı, numunede halihazırda bulunan uçucu 

bileşikleri deiyonize suya taşıyabilir, bu da iletkenliğe katkıda 

bulunabilir ve dolayısıyla IP ölçümünü etkileyebilir [144]. Analiz 

sırasında kontaminasyondan kaçınılmalıdır. 

2.8. Spektroflorimetri ve çok değişkenli kalibrasyon 

Meira et al. çok değişkenli bir kalibrasyon yardımıyla soya 

biyodizelinin oksidasyon kararlılığının belirlenmesi için bir 

spektroflorom trik yöntemi bildirmişlerdir [145]. Bu çalışmada, tahmin 

edilen oksidasyon kararlılığı, Rancimat EN14112 referans yöntemiyle 

elde edilen sonuçlarla uyumludur. Bu yöntemin avantajı, hızlı 

performansı ve doğru sonuçlarıdır; oksidasyon kararlılığının 

belirlenmesi için analiz sadece 20 dakika gerekmiştir ve kalibrasyon 

modelleri Kısmi En Küçük Kare (PLS) analizi kullanılarak 

hazırlanmıştır. Diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında, spektroflorim ry 

herhangi bir numune ön işlemi gerektirmemiştir. Ek olarak, 

spektroflorim, çeşitli özelliklerin güvenilir, doğrudan ve hızlı 

belirlenmesini sağlayan tahribatsız bir analitik tekniktir. 

Burada deneyden kısaca bahsedilmiştir. Uyarma, 25 nm'lik artışlarla 

200 nm'de başlatılmış ve emisyon, 0,5 nm'lik artışlarla 230-800 nm 
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aralığında elde edilmiştir. Deneysel verilerle bir 3B uyartım emisyon 

matrisi oluşturulmuş ve 2B genel matrise dönüştürülmüştür. PLS 

regresyonu ile çok değişkenli bir kalibrasyon modeli geliştirilmiştir. 

Her matris için, bağımsız değişkenler olarak ortalama merkezli 

flüoresans spektrumları ve bağımlı değişken olarak ölçülen indüksiyon 

periyodu kullanılarak bir PLS modeli oluşturulmuştur. PLS kullanan 

kalibrasyon adımı için, spektrumlar ve IP'ler arasındaki ilişki bir dizi 

referans numuneden tahmin edilmiştir. Tahmin adımında, kalibrasyon 

sonuçları, bilinmeyen bir numune spektrumundan IP'yi tahmin etmek 

için kullanımıştır. Meria ve diğerleri tarafından yapılan çalışmada, 

bilinen referans numuneler, zaman noktalarına göre farklı oksidasyon 

derecelerinde soya yağı ve soya biyodizelinden oluşumaktadır [145]. 

Modellerin analitik sonuçları, gerçek ve tahmin edilen değerler arasında 

yüksek bir korelasyon göstermiştir. 

2.9. ASTM D5483 – basınç farkı taramalı kalorimetrik ölçümler 

ASTM D5483 yöntemi, temel olarak, Basınç Farkı Tarama 

Kalorimetrisine (PDSC) dayalı olarak yağlama greslerinin oksidasyon 

indüksiyon süresinin (OIT) ölçülmesini amaçlamaktadır. Test izotermal 

bir yolda gerçekleştirilirse, OIT ölçülür ve izotermal olmayan 

prosedürde oksidasyon sıcaklığı (OT) stabilite parametresi olarak 

ölçülmektedir [17,132]. Bu PDSC tabanlı yöntem, araştırma ve 

geliştirme, kalite kontrol ve spesifikasyon amaçları için kullanışlıdır. 

PDSC'de dinamik ölçümde OT belirlenir ve izotermal eğride OIT elde 

edilmektedir [44]. 
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2.10. TGA/DTA yöntemi 

Biyodizelin kararlılığında, özellikle oksidasyon kararlılığında 

sıcaklığın önemli bir rolü vardır [18]. Dunn, biyodizelin sıcaklık ile yağ 

stabilite indeksi (OSI) arasındaki ilişkiyi araştırmış ve sıcaklık arttıkça 

numunenin oksidasyon hızının da arttığını ve bu artışın sonucunda 

OSI'nin azaldığını belirtmiştir [36]. Sıcaklıktaki bir artış, termal 

bozunma ve Diels Alder reaksiyonları nedeniyle PV, AV ve viskozite 

gibi parametrelerin artmasına neden olmaktadır [1,59]. Biyodizel 

stabilitesinin değerlendirilmesinde Rancimat ve ASTM yöntemlerine 

ek olarak, TGA/DTA yöntemi bu açıdan önemli bir role sahiptir. Jain 

ve Sharma, TGA/DTA'nın oksidasyona göre biyodizel stabilitesinin 

değerlendirilmesinde yardımcı olduğunu bildirmiştir [16,18]. TGA 

ölçümlerinde herhangi bir parametrenin değerindeki değişim, farklı 

koşullarda sıcaklık ile ölçülmektedir. TGA oksijen varlığında veya 

yokluğunda gerçekleştirilebilir. TGA analizi, trigliseritlerin ve 

türevlerinin termo oksidatif davranış ve kararlılık, özgül ısı, erime ve 

kristalleşme yağ profili eğrilerinden doymamışlık derecesi, yüksek 

basınçlı oksidasyon – IP ölçümleri gibi bazı özelliklerinin belirlenmesi 

için kullanılmaktadır. TGA analizinden ölçülen başlangıç sıcaklıkları, 

örneğin termal oksidatif bozunmaya karşı direncini ve başlangıç 

sıcaklığı ile örneğin oksitlenebilirliği arasında doğrudan bir korelasyon 

sağlamaktadır. Numune kolayca oksitlendiğinden, başlangıç sıcaklığı 

düşmektedir [135]. Yöntemin yüksek kesinliği ve duyarlılığına dayalı 

olarak, TGA/DTA yöntemi, yağ ve biyodizelin termal kararlılığını ve 

termooksidasyon davranışını belirlemek için yaygın olarak 
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kullanılmaktadır. Termal stabilite, numunenin kimyasal yapısı ile 

doğrudan ilişkilidir ve yüksek oranda doymamış yağ asitleri içeren 

numuneler, doymuş moleküllerden daha az stabildir. 

2.11. IR spektrumlarının analizi 

Oksidasyon stabilitesinin belirlenmesinin olağan yöntemleri, 

yukarıdaki tartışmalardan da anlaşılacağı gibi yavaş, zahmetli ve zaman 

alıcıdır. Karşılaştırmalı olarak, IR örnek analizi için kolay, basit ve hızlı 

bir tekniktir. 

Biyodizel moleküllerinin FTIR'ında bulunan karakteristik tepe 

noktaları, 1750 cm-1'deki (C=O titreşimi), yaklaşık 1170-1200 cm-1'lik 

C–O titreşimleri ve metil ester grubu olan 1435 cm-1'deki bir sinyal olan 

( –O–CH3) deformasyon titreşimiyle güçlü ester tepe noktalarını 

içermektedir [146]. Ayrıca çift bağı belirten (3000 cm-1, 725 cm-1 vb.), 

spektrumlarda öne çıkarmaktadır [146]. Bozunma üzerine, yaklaşık 

3000 cm-1'deki (HC=CH gerilmesi) ve 725 cm-1'deki (düzlem dışı 

bükülme) bantlar, doymamışlıkta bir azalmaya işaret ederek 

yoğunluklarında bir azalma gösterecektir. Oksidatif polimerizasyon bu 

gözlemi açıklamaktadır [146]. Furlan et al.  kızılötesi spektroskopi 

kullanarak biyodizel oksidasyonunu araştırmaktadır [147]. 

Raporlarında, oksidasyon sırasında hidroksiperoksitler, alkol, asitler, 

aldehitler ve ketonlar oluştuğundan, bozunma sonucunda IR 

spektrumları yüksek oranda etkilenmiştir. Oksidasyon üzerine ek bir 

karbonil grupları oluşumu meydana geldiğinden, 3500 ve 3400 cm-1 

arasındaki bölgede karbonilin ikinci harmoniği ile bağlantılı bandın 

izlenmesi biyodizel stabilitesinin değerlendirilmesinde yardımcı 
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olmaktadır. Soya fasulyesi ve yengeç biyodizelinin oksidasyonu FTIR 

ölçümleri ile analiz edilmiş ve soya fasulyesi biyodizelinde, soya 

fasulyesi biyodizelinin termal strese karşı daha az kararlı yapısını 

gösteren Crambe biyodizeline kıyasla daha fazla karbonil oluşmaktadır 

[148]. 

Conceio et al. hint yağı biyodizelinin termal ve oksidatif bozunmasını 

araştırmıştır [146]. Bozunma, spektroskopik verilerin analizine ek 

olarak termogravimetik ve kalorimetrik profillerden analiz edilmiştir. 

Hint yağı ve biyodizel, ana bileşen olarak risinoleik asit içemekte, bir 

hidroksil grubu içermekte ve bu nedenle 3440, 850 ve 1000 cm-1 'de ek 

IR bantları göstermektedir. 210°C'de bozulmuş numunelerin IR 

spektrumu, oksidatif polimerizasyonu temsil eden doymamışlıktaki 

azalmaya bağlı olarak 3007 cm-1 ve 724 cm-1  'de bantların 

yoğunluğunda bir azalma göstererek oksidasyonu göstermektedir. 

Hem yakın hem de orta kızılötesi (NIR ve MIR) spektroskopisi, 

biyodizel ve dizel yakıtla karışımlarının kalite ve stabilitesini izlemede 

başarılıdır [149-154]. Çok değişkenli kalibrasyonla bağlantılı olarak 

MIR ve NIR artık saf biyodizelin (B100) kalitesinin analizinde ve 

transesterifikasyon reaksiyonunun izlenmesinde kullanılmaktadır [155-

161]. IV, su içeriği, CFPP, kinematik viskozite, metanol içeriği, 

yoğunluk, AV, vb. gibi çeşitli yakıt özelliklerini analiz ederek biyodizel 

stabilitesini değerlendirmek için çok değişkenli NIR spektroskopisi 

kullanılmıştır [156-158]. 
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3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Oksidasyon stabilitesi, biyodizelin petrodizele alternatif bir yakıt olarak 

kullanılmasının uygulanmasındaki ana sorunlardan biridir. Bu 

derlemede biyodizel oksidasyon kararlılığının çeşitli yönleri 

anlatılmaktadır. Biyodizelin oksidasyon kararlılığını temsil eden 

parametreler analiz edilmektedir. Bu parametreler arasında indüksiyon 

süresi ve BAPE en önemli faktörlerdir. Biyodizel stabilitesini tahmin 

etmek için mevcut olan önemli yöntemler de gözden geçirilmiştir. IR 

spektrumlarının analizi etkili, hızlı, kolay ve tahribatsız bir yöntemdir. 

Oksidasyon stabilitesini iyileştirmede antioksidanların etkisi üzerine 

yapılan araştırmalar, her bir antioksidanın aktivitesinin biyodizel 

besleme stoğunun türüne, antioksidan konsantrasyonuna, petrodizel ile 

karışım yüzdesine, depolama koşullarına vb. bağlı olarak farklılık 

gösterdiğini ortaya koymaktadır. Farklı antioksidanlar arasında PG en 

iyisidir. Biyodizel örneklerinin çoğu için antioksidan. Antioksidan, 

biyodizel yakıtlı dizel motorlardan kaynaklanan NOx emisyonundaki 

azalmanın ek avantajını göstermektedir. Alüminyum, biyodizel 

oksidasyonu üzerinde herhangi bir katalitik etkisi olmadığı için 

biyodizel için en iyi saklama kabıdır. 
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GİRİŞ  

Dünya nüfusu ve çevresel kirliliğin yanı sıra eğitim seviyesi ve buna 

bağlı olarak artan tüketici bilinci, temiz, güvenilir ve sağlıklı tarımsal 

ürünlere olan talebin artmasını sağlamış; hijyenik açıdan güvenilir ve 

insan sağlığına zarar vermeyecek koşullarda gıda ürünleri üretilmesi 

zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Tüm bu süreçler sonucunda 

“İyi Tarım Uygulamaları” (İTU) kavramı ortaya atılmış ve tarım 

ürünlerinin tamamını kapsamasa da yaygın olarak üretimi ve tüketimi 

yapılan tarımsal ürünlerde İTU uygulamaya konulmuştur (Yaşar, 

2017).  

İyi tarım uygulamaları, aynı zamanda, çevre, hijyen, hayvan 

kimliklendirme ve kayıt sistemi ile hayvan refahı ve sağlığı 

konularındaki kuralları kapsamaktadır (İçel, 2007). Gıda elde edilen 

hayvanların sağlığı, güvenli gıda üretimi ve insan sağlığı ile ayrılmaz 

bir şekilde bağlantılıdır (Collins ve Wall, 2004). Hayvansal üretim 

birçok yönden biyolojik, fiziksel ve kimyasal etkenler açısından risk 

altındadır. Söz konusu bu etken maddeler, gıda zincirindeki çok çeşitli 

maruz kalma noktaları aracılığıyla hayvanlara veya hayvansal ürünlere 

bulaşabilir ve bunun sonucunda tüketiciler için potansiyel riskler 

oluşabilir (FAO ve OIE, 2010). 

Sürdürülebilir üretim sistemlerinin geliştirilmesi için çiftliklerde gübre 

yönetiminden kaynaklanan çevresel kayıpların ve kirletici maddelerin 

yayılmasının kontrolü zorunludur. Hayvansal gübrelerin toprağa 

sürdürülebilir geri dönüşümü, hayvansal üretimin çevresel etkisini 
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azaltacak; ürünlere bitki besin maddeleri ile katkıda bulunacak ve 

mineral gübrelere olan ihtiyacı azaltacaktır (Petersen ve ark., 2007). 

Lichtfouse (2009), çiftçilerin yaşam kalitesi ile sürdürülebilir tarıma 

olan tutumu arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir.  

Ryan ve ark. (2016), inovasyonun çiftlik sürdürülebilirliğindeki rolünü 

incelemiştir. İrlanda çiftlik sistemleri içindeki göstergelerin 

karşılaştırması sonucunda süt çiftlikleri, ardından toprak işleme 

çiftliklerinin, en ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir çiftlik 

sistemleri olma eğilimi gösterdiği belirlenmiştir.  

Malatya ilinde mevcut sığır yetiştiriciliği işletmelerinin biyogüvenlik 

açısından durumlarını araştıran Köseman ve Şeker (2016), hayvanların 

sağlığı ve ahır hijyenine bağlı olarak işletmelerdeki biyogüvenlik 

uygulamalarına yönelik çoğu parametrenin “kabul edilebilir” 

noktasında olduğunu, bununla birlikte bazı barınak koşulları 

bakımından dikkati çeken düzeyde yetersizliklerin bulunduğunu 

belirlemiştir. 

Türkiye’de iyi tarım uygulamaları genel kurallarına göre; 

- İTU, kontrol noktaları ve Bakanlık tarafından belirlenen uygunluk 

kriterleri ile yürütülür. 

- Kontrol ve belgelendirme işlemleri, Bakanlık tarafından 

yetkilendirilen kontrol ve belgelendirme kuruluşları tarafından 

yapılır. 

- Tarım ürünleri, kontrol edildikten sonra sertifikalandırılır. 
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- İyi tarım uygulamaları, Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu ile 

üretici, üretici örgütü veya girişimci arasındaki tarafların 

sorumluluklarını, haklarını ve anlaşmazlıklarını düzenleyen 

sözleşme ile yapılmaktadır (COMCEC, 2017). 

İyi tarım uygulamaları konusunda gerekli ilerlemenin sağlanması, başta 

üreticiler olmak üzere tüm sektör bileşenlerinde farkındalık 

oluşturulması ile mümkündür. Ülkemizde mevcut hayvancılık 

işletmelerinde iyi tarım uygulamalarını ve benimsenme düzeyini ortaya 

koyan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, İstanbul ili Silivri ilçesinde faaliyet gösteren 

koyun besi işletmelerinin iyi tarım uygulamalarını ne ölçüde 

uyguladıklarını tespit etmek ve böylece sertifika başvurusu için kritik 

kontrol noktaları konusundaki durumlarını ortaya koymaktır. 

1. MATERYAL VE YÖNTEM 

1.1. Materyal  

İstanbul iline bağlı Silivri ilçesinde faaliyet gösteren koyun besi 

işletmelerinden anket yoluyla elde edilen veriler çalışma materyalini 

oluşturmuştur. Anket soruları, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 

Hayvansal Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kriterleri Genelgesi’ne 

ekli “Hayvancılık Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri” dikkate 

alınarak hazırlanmıştır. 
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Şekil 1: İstanbul İli Silivri İlçesi Haritası (Anonim, 2019) 

 

Cevapları “Evet” ve “Hayır” şeklinde hazırlanan anket soruları aşağıda 

belirtilmiştir: 

1. Çiftlik ve diğer tesisler kullanım amacına uygun mudur? 

2. Tesis bakımları düzenli bir şekilde yapılıyor mu? 

3. Hayvanların tüm elektrik tesisatına erişimi engellenmiş ve tesisat 

gerektiği gibi topraklanmış mı?  

4. Tüm boyalar, koruyucu maddeler, dezenfektanlar ve diğer 

kimyasal maddeler kontaminasyonu önlemek amacıyla 

hayvanlardan ve yemlerden uzakta depolanıyor mu? 

5. Kemirgen ve kuş girişine müsait olan tüm bina ya da 

ekipmanların giriş noktaları, mümkün olduğu kadar uygun bir 

şekilde korunuyor mu?  

6. Çiftlikte hayvan hareketlerine ilişkin kayıtlar tutuluyor mu?  

7. Tüm çiftlik hayvanları tanımlanmış / kimliklendirilmiş mi? 
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8. Tüm hayvanların nakliyesinde nakil belgeleri kullanılıyor mu?  

9. Tüm hayvanlar, merada bulundukları zamanlarda bile yeterli 

temiz suya ulaşabiliyor mu? 

10. Karma yem, Bakanlıktan onaylı ve kayıtlı yem fabrikasından mı 

temin ediliyor? 

11. Çiftlikte karışımı yapılan karma yem ilgili yetkili otorite 

tarafından onaylı mı? 

12. Yemler, bozulma ve kontaminasyona karşı uygun koşullarda 

depolanıyor mu? 

13. Kaplar, yem depoları ve yem taşıyıcı araçları düzenli olarak 

temizleniyor mu? 

14. Barınağın büyüklüğü ile hayvan sayısı, hayvan refahı açısından 

uygun mu?  

15. Uygun bir havalandırma (doğal veya yapay) var mı? 

16. Barınaklar temiz ve hijyenik mi? 

17. Zeminler, kolay temizlenebilir özellikte ve hayvanların 

kaymasını, strese girmesini önleyecek şekilde inşa edilmiş mi?  

18. Binaların içindeki aydınlatma yeterli ve sürekli olarak 

kullanılabilir durumda mı?  

19. Barınakta hayvanların kendilerine zarar vermelerine neden 

olacak keskin çıkıntılar, köşeler, kırık parmaklıklar ya da 

ekipman var mı?  

20. Barınak içindeki suluklar hayvanlar için uygun şekilde 

yerleştirilmiş mi?  

21. Çiftlik sözleşmeli ya da anlaşmalı olduğu bir veteriner hekime 

sahip mi? 
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22. Çiftlikte hasta ve yaralı hayvanları diğerlerinden ayırmak için 

uygun bölüm bulunuyor mu? 

23. Tedavi amaçlı ilaçlar sadece gerektiğinde mi kullanılıyor?  

24. Tedavi amaçlı ilaçlar sadece veteriner hekim tarafından tavsiye 

edildiğinde mi kullanılıyor? 

25. Tedavi amaçlı ilaçlar sadece koruyucu amaçla mı kullanılıyor? 

(örneğin; parazit) 

26. Yaralı hayvanların kesimi/itlafında hayvan refahı gözetiliyor 

mu? 

27. İzin verilmiş ve yasaklanmış maddelerin kullanımı için kalıntı 

testleri düzenli olarak yapılıyor mu? 

28. İlaç kullanımına dair uygulama kayıtları tutuluyor mu? 

29. Uygulama esnasında meydana gelebilecek kazalarda işçilerin 

faydalanacağı acil durum bilgisi ve donanımı (örneğin göz 

banyosu, yeterli temiz su varlığı) mevcut mu? 

30. Boş ilaç kutuları ve diğer tıbbi malzemeler imha edilinceye 

kadar güvenli bir yerde depolanıyor mu? 

31. Yükleme/boşaltma işlemi, hayvanlarda minimum stres 

oluşturacak şekilde yapılıyor mu? 

32. Çiftlik, güncel satın alma kayıtlarını tutuyor mu? 

  

1.2. Yöntem  

 

Çalışmanın yürütüldüğü ilçede çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 170 koyun 

besi işletmesinden oransal örnek hacmi yöntemine göre örnek 

büyüklüğü belirlenmiştir. Buna göre %5 hata ve %95 güven sınırları 
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içerisinde örnek hacmi 118 işletme olarak hesaplanmıştır. Örnek 

sayısının belirlenmesinde aşağıdaki oransal örnek hacmi formülü 

kullanılmıştır (Aytop, 2019).  

 

𝑛 =  
𝑁𝑝 (1 − 𝑝)

(𝑁 − 1)2𝑝𝑥 +  𝑝(1 − 𝑝)   
                                         

 

Yukarıdaki formülde; 

n = Örnek hacmi, 

N = Ana kitle, 

p = Oran (maksimum örnek hacmine ulaşmak amacıyla p= 0.5 

alınmıştır.) 

²𝑝𝑥 = Oranın varyansı 

 

Anket soru formları, işletme sahipleri ile yüz yüze yapılan 

görüşmelerde doldurulmuştur. Ayrıca işletmelere ilişkin gözlemlerde 

bulunulmuştur (Şekil 2). 

 

1.3. İstatistik Analizler 

Araştırmanın amacına yönelik olarak cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi 

özelliklerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler ile anket sorularına verilen 

cevaplara ilişkin frekans dağılımları analizleri SAS paket programı ile 

yapılmıştır (SAS, 2014). 
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Şekil 2: Çalışmanın Yürütüldüğü İşletmelerden Bazılarına Ait Görüntüler 

 

 



SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM SİSTEMLERİNİN ETKİNLİĞİ | 267 

 

 

2. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışma kapsamında incelenen 118 işletmenin yalnızca 20’sinde 

(%16.95) kadın ve 98’inde (%83.05) erkek işletme sahibi olduğu 

belirlenmiştir. Hasdemir (2011), İTU yapan üreticilerin 2’sinin kadın, 

66’sının erkek; İTU yapmayan üreticilerden ise 7’sinin kadın, 61’inin 

erkek cinsiyette olduğunu bildirmiştir. Diğer yandan, ülkemizde aile 

işletmeciliğini, işgücü verimliliğini ve sürdürülebilirliğini inceleyen 

Keskin ve ark. (2017), tarımsal örgütlenmede kadın potansiyelinin etkin 

kılınması suretiyle başarının elde edilmesinin mümkün olabileceğini 

belirtmiştir.  

Tablo 1: Çalışma Kapsamındaki İşletmelerde İşletme Sahibinin Cinsiyet, Yaş Ve 

Eğitim Düzeyi 

 

 

Yaş dağılımına göre işletme sahiplerinin 58’inin (%49.15) 35-45 yaş 

aralığında, 40’ının (%33.90) 46-55 yaş aralığında ve 20’sinin (%16.95) 

55 yaş üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Hasdemir (2011), İTU yapan 

 n % 

Cinsiyet  

Kadın  20 16.95 

Erkek  98 83.05 

Yaş  

35-40 23 19.49 

41-45 35 29.66 

46-50 20 16.95 

51-55 20 16.95 

56-60 17 14.41 

60> 3 2.54 

Eğitim    

İlkokul  54 45.76 

Ortaokul  21 17.80 

Lise 7 5.93 

Okuryazar 36 30.51 
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üreticilerde ortalama yaşın 49.3, İTU yapmayan üreticilerde ise 48.2 

olduğunu bildirmiştir.    

İşletme sahiplerinin eğitim düzeyi incelendiğinde okur-yazar olmayan 

işletme sahibi bulunmamakla birlikte genel olarak düşük eğitim düzeyi 

belirlenmiştir. Günden ve Miran (2008)’ın yeni çevresel paradigma 

ölçeği ile çiftçilerin çevre tutumunun ortaya konulduğu çalışmada, 

çevre tutumunun çiftçi yaşına bağlı olmadığı belirlenirken; Hasdemir 

(2011), İTU yapan ve yapmayan üretici grupları arasında eğitim 

durumu açısından önemli farklılık olduğunu bildirmiştir (p<0.05). 

Diğer yandan Abdurrahman ve ark. (2016), iyi tarım uygulamalarını 

benimseyen 37 katılımcıdan 3’nün lise, 2’sinin üniversite mezunu; iyi 

tarım uygulamalarını benimsemeyen 40 katılımcıdan ise 3’nün lise ve 

1’inin üniversite mezunu olduğunu bildirmiştir.   

İşletmelerin iyi tarım uygulamalarına sahip olup olmadıklarını 

belirlemek amacıyla hazırlanan anket sorularına işletme sahiplerinin 

verdikleri cevaplara ilişkin frekans tablosu Tablo 2’de verilmiştir. 

Çalışma kapsamında incelenen işletmelerin tamamında mevcut çiftlik 

ve tesislerin kullanım amacına uygun olduğu tespit edilmiştir. 

Hayvancılık işletmelerinde tesis bakımlarının, makine ve ekipman 

bakımlarının düzenli olarak yapılması önemlidir. Bu çalışma 

kapsamındaki yalnızca 95 (%80.51) işletme tesis bakımlarını düzenli 

olarak yapmaktadır.      

 

 

 

 



SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM SİSTEMLERİNİN ETKİNLİĞİ | 269 

 

 

Tablo 2: İşletmelerin İyi Tarım Uygulamaları Özelliklerine İlişkin Frekans Tablosu 

   

  

 n % 

1. Çiftlik ve diğer tesis alanları kullanım amacına uygun mudur?   

Evet 118 100 

Hayır  0 0 

 

2. Tesislerde düzenli bakım yapılıyor mu?   

Evet 95 80.51 

Hayır  23 19.49 

  

3. Hayvanların tüm elektrik tesisatına erişimi engellenmiş ve tesisat gerektiği gibi 

topraklanmış mı? 

  

Evet 115 97.46 

Hayır  3 2.54 

 

4.Tüm boyalar, koruyucu maddeler, dezenfektanlar ve diğer kimyasal maddeler 

kontaminasyonun önlenmesi amacıyla hayvanlardan ve yemlerden uzağa depolanıyor 

mu? 

  

Evet 113 95.76 

Hayır  5 4.24 

 

5.  Tüm bina ve ekipmanların, kemirgen ve kuş girişine izin veren giriş noktaları 

mümkün olduğunca uygun bir şekilde korunuyor mu? 

  

Evet 1 0.85 

Hayır  117 99.15 

  

6.Çiftlikte hayvan hareketlerine ilişkin kayıtlar tutuluyor mu?   

Evet 2 1.69 

Hayır  116 98.31 

 

7. Tüm çiftlik hayvanları tanımlanmış / kimliklendirilmiş mi?   

Evet 89 75.42 

Hayır  29 24.58 

 

8. Tüm hayvanların nakliyesinde nakil belgeleri kullanılıyor mu?   

Evet 79 66.95 

Hayır  39 33.05 

 

9. Tüm hayvanlar, merada bulundukları zamanlarda bile yeteri kadar temiz suya 

ulaşabiliyor mu? 

  

Evet 2 1.69 

Hayır  116 98.31 

 

10. Karma yem, Bakanlıktan onaylı ve kayıtlı yem fabrikasından mı temin ediliyor?   

Evet 1 0.85 

Hayır  117 99.15 

   

11.  Çiftlikte karışımı yapılan karma yem, ilgili yetkili otorite tarafından onaylı mı?   

Evet 2 1.69 

Hayır  116 98.31 

   

12.   Bozunma ve kontaminasyona karşı korunması amacıyla yemler uygun koşullar 

altında depolanıyor mu? 

  

Evet 115 97.46 

Hayır  3 2.54 
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Tablo 2: İşletmelerin İyi Tarım Uygulamaları Özelliklerine İlişkin Frekans Tablosu 

(Devam)   

 

 
 

 

 

 n % 

13.  Kaplar, yem depoları ve yem taşıyıcı araçları düzenli olarak temizleniyor mu?   

Evet 99 83.90 

Hayır  19 16.10 

 

14.  Barınak büyüklüğü ve hayvan sayısı, hayvan refahı açısından uygun mu?   

Evet 114 96.61 

Hayır  4 3.39 

 

15.  Uygun bir havalandırma (doğal veya yapay) var mı?   

Evet 118 100.0 

Hayır  0 0 

  

16.  Barınaklar temiz ve hijyenik mi?   

Evet 117 99.15 

Hayır  1 0.85 

 

17.  Zeminler, kolay temizlenebilir ve hayvanların kaymasını, strese girmesini 

engelleyecek şekilde inşa edilmiş mi? 

  

Evet 113 95.76 

Hayır  5 4.24 

 

18.  Binaların içinde bulunan aydınlatma yeterli ve sürekli kullanılabilir durumda 

mı? 

  

Evet 101 85.59 

Hayır  17 14.41 

 

19. Hayvanların barınak içinde kendilerine zarar vermelerine sebebiyet verecek 

keskin çıkıntı, köşe, kırık parmaklık ya da ekipman var mı? 

  

Evet 9 7.63 

Hayır  109 92.37 

 

20.  Barınak içindeki suluklar hayvanlar için uygun şekilde yerleştirilmiş mi?   

Evet 102 86.44 

Hayır  16 13.56 

 

21.  Çiftliğin sözleşmeli veya anlaşmalı bir veteriner hekimi bulunuyor mu?   

Evet 118 100.0 

Hayır  0 0 

   

22. Çiftlik içindeki hasta ve yaralı hayvanları diğerlerinden ayırmak için uygun 

bölüm bulunuyor mu? 

  

Evet 86 72.88 

Hayır  32 27.12 

   

23. Tedavi amaçlı ilaçlar sadece gerektiğinde mi kullanılıyor?   

Evet 42 35.59 

Hayır  76 64.41 

   

24. Tedavi amaçlı ilaçlar yalnızca veteriner hekim tavsiyesi olduğunda mı 

kullanılıyor? 

  

Evet 32 27.12 

Hayır  86 72.88 
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Tablo 2: İşletmelerin İyi Tarım Uygulamaları Özelliklerine İlişkin Frekans Tablosu 

(Devam) 

   

 
 

Hayvancılık kontrol noktaları ve uygunluk kriterlerine göre tesislerin 

kullanım amaçlarına uygun olup olmadığı ve bakımlarının düzenli 

şekilde yapılıp yapılmadığına ilişkin uygunluk kriterini belirlemek 

amacıyla, yapılacak görsel değerlendirme kapsamında, toprağın drenaj 

şartları, açık barınak sistemlerindeki hayvanlar için iklim ile hayvan 

türlerine göre suluk ve yemlik gibi koşulların değerlendirmesi yapılır. 

 

 n % 

25. Tedavi amaçlı ilaçlar sadece koruyucu amaçla mı kullanılıyor? (örneğin; 

parazit) 

  

Evet 109 92.37 

Hayır  9 7.63 

  

26. Yaralı hayvanlar kesim ve itlafında hayvan refahı gözetiliyor mu?   

Evet 118 100.0 

Hayır  0 0 

 

27. İzinli ve yasaklı maddelerin kullanımı için düzenli olarak kalıntı testleri 

yapılıyor mu? 

  

Evet 3 2.54 

Hayır  115 97.46 

 

28. İlaç kullanımına dair uygulama kayıtları tutuluyor mu?   

Evet 3 2.54 

Hayır  115 97.46 

 

29. Uygulama esnasında karşılaşılabilecek kazalarda işçilerin yararlanacağı acil 

durum bilgisi ve donanımı (örneğin göz banyosu, yeterli temiz su varlığı) mevcut 

mu? 

  

Evet 6 5.08 

Hayır  112 94.92 

 

30. İmha edilinceye kadar, boş ilaç kutuları ve diğer tıbbi malzemeler güvenli bir 

yerde depolanıyor mu? 

  

Evet 116 98.31 

Hayır  2 1.69 

 

31. Yükleme/boşaltma işlemi, hayvanlarda minimum stres oluşturacak şekilde 

yapılıyor mu? 

  

Evet 118 100.0 

Hayır  0 0 

 

32. Çiftlik, güncel satın alma kayıtlarını tutuyor mu?   

Evet 1 0.85 

Hayır  117 99.15 
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İkinci derece zorunluluk kontrol noktası seviyesi olarak belirlenen bu 

kontrol noktaları için %95 uygunluk zorunludur.    

Çalışma kapsamındaki 3 işletme dışındaki 115 (%97.46) işletmede, 

hayvanların elektrik tesisatına erişimlerinin engellendiği ve tüm 

elektrik tesisatının da uygun şekilde topraklandığı belirlenmiştir. Söz 

konusu kontrol noktasının uygunluk kriteri, elektrik tesisatının 

bulunduğu yerde görsel değerlendirmesinin yapılmasıdır. Bu kontrol 

noktası için ikinci derece zorunluluk seviyesi geçerlidir.  

Kontaminasyonu önlemek amacıyla işletme içerisinde kullanılan 

boyaların, koruyucu maddelerin, dezenfektanların ve diğer kimyasal 

maddelerin hayvanlardan ve yemlerden uzakta depolandığı işletme 

sayısı 113 (%97.46) olmuştur. Uygunluk kriterinin görsel 

değerlendirme ile belirlendiği bu kontrol noktasında birinci derece 

zorunluluk kontrol noktası seviyesi geçerli olup %100 uygunluk 

göstermesi zorunludur.  

Zararlı kontrolü amacıyla tüm bina ya da ekipmanların giriş 

noktalarının, kemirgen ve kuş girişine karşı mümkün olduğu kadar 

uygun şekilde korunduğu yalnızca 1 (%0.85) işletme tespit edilmiştir. 

Uygunluk kriteri görsel değerlendirme ile yapılan bu kontrol noktası, 

ekstansif üretimin olmaması durumunda sorgulanmalıdır. İkinci derece 

zorunluluk kontrol noktası seviyesi geçerlidir. Çiftlikler ve çiftlik 

binaları, kemirgen istilasına daha az elverişli olan yerlerde yapılmalı ve 

kemirgen öldürücüleri de diğer prosedürler tamamen dikkate alındıktan 

ve uygulandıktan sonra, yalnızca geçici bir çözüm olarak 
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kullanılmalıdır (CRRU Ireland, 2016). Malatya ilindeki sığırcılık 

işletmelerinde biyogüvenlik uygulamalarını araştıran Köseman ve 

Şeker (2016), toplam 172 işletmeden 169’unda kanatlı, kemirgen ve 

haşere kontrolünün yapıldığını ve kayıtlarının tutulduğunu bildirmiştir. 

Çiftlikte hayvan hareketlerine ilişkin kayıtların tutulduğu işletme sayısı 

yalnızca 2 (%1.69) olarak belirlenmiştir. Bu kontrol noktası için 

işletmelerde, hayvanların çiftliğe giriş ve çıkış tarihlerinin, nakledilen 

hayvan sayısının, hayvanların tanımlanma şeklinin (kulak küpesi, 

dövme, çip vb), geldiği ve gittiği adres bilgilerinin kaydedilmiş olması 

gerekmektedir. Birinci derece zorunluluk kontrol noktası seviyesi 

geçerlidir. Köseman ve Şeker (2016), 89 işletmede hayvan sevklerine 

ait belgelerin korunduğunu ve hayvan hareketlerine ilişkin kayıtların 

tutulduğunu, buna karşılık 83 işletmede söz konusu amaca yönelik 

kayıtların tutulmadığını bildirmiştir.  

İyi tarım uygulamalarında, ulusal mevzuat çerçevesinde bir hayvan 

tanımlama sisteminin kullanılmış olması ve hayvan türüne bağlı olarak 

bütün hayvanlar için bireysel ya da grup tanımlamasının yapılmış 

olması gerekmektedir. Çalışma kapsamındaki işletmelerin 89’unda 

(%75.42) tüm hayvanların kimliklendirildiği tespit edilmiştir. Birinci 

derece zorunluluk kontrol noktası seviyesi geçerlidir. 

İşletmedeki hayvanların nakliyesinde İTU standartlarını ve ulusal yasal 

gereklilikleri yerine getiren nakil belgesinin kullanıldığı işletme sayısı 

79 (%66.95) olarak belirlenmiştir. Söz konusu kontrol noktası için 

uygunluk kriteri, çiftliğin dışına olan tüm hayvan nakillerinde İTU nakil 
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belgesinin doğru olarak ve ulusal yasal zorunluluklara göre 

düzenlenmiş olmasıdır. Birinci derece zorunluluk kontrol noktası 

seviyesi geçerlidir.  

Hayvanların ihtiyaç duydukları kadar yeterli düzeydeki suya 

ulaşabilmesi için her 10 koyun için 30-35 cm uzunluğunda suluk 

bulunması ve koyun başına 8-10 litre/gün su hesaplanması 

önerilmektedir (Kandemir ve ark., 2015). Su ve yem için genel şartları 

içeren kontrol noktalarından biri, hayvanların merada bulundukları 

zamanlarda bile yeterli ve temiz suya ulaşabiliyor olmasıdır. Bu 

imkânın sağlandığı işletme sayısı yalnızca 2 (%1.69) olarak 

belirlenmiştir. Bu kontrol noktası için uygunluk kriteri; yeterli temiz 

suyun bulunması, kirli olan içme suyu tesislerinin temizlenmesi 

gerektiği, olağandışı hava ve iklim koşullarında söz konusu su 

kaynaklarının güvence altında olmasını sağlayan bir mekanizmanın 

olmasıdır. Ancak, açık su kaynağı bulunuyor ise bu durumda sorgulama 

yapılmaz. Birinci derece zorunluluk kontrol noktası seviyesi geçerlidir. 

Bu çalışmada, karma yemini Bakanlıktan onaylı ve kayıtlı yem 

fabrikasından temin eden sadece 1 (%0.85) işletme olduğu 

belirlenmiştir. Birinci derece zorunluluk kontrol noktası seviyesi 

geçerli olup %100 uygunluk göstermesi zorunludur. 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 

Kanunu’na göre yemlerin kayıt işlemini Bakanlık yapmamakta ve bu 

kanun ve ilgili yem mevzuatının hükümlerine göre onaylanması 

zorunlu olan yemler Bakanlık tarafından onaylanmaktadır. İşletmede 
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yapılan karma yem karışımının yetkili ilgili otorite tarafından 

onaylandığını belirten işletme sayısı yalnızca 2 (%1.69) olmuştur. 

Birinci derece zorunluluk kontrol noktası seviyesi geçerlidir.  

Yemlerin depolanmasına ilişkin kontrol noktaları kapsamında, 

işletmelerin 115’inde (%97.46) yemlerin bozulma ve kontaminasyona 

karşı uygun koşullarda depolandığı belirlenmiştir. Bu kontrol noktası 

için uygunluk kriteri, bozulmayı ve kontaminasyonu önleyici 

koşullarda ve tiplerine göre yemlerin ayrı ayrı depolanması 

gerektiğidir. İkinci derece zorunluluk kontrol noktası seviyesi olarak 

belirlenen bu kontrol noktası için %95 uygunluk zorunludur. İzmir 

yöresinde küçükbaş hayvancılık işletmelerinin coğrafik konumlarına 

göre genel durumu ve geliştirilme olanaklarını araştıran Kandemir ve 

ark. (2015), inceledikleri ağılların %56.7’sinde yemleri depolamak için 

ayrı bir bölümün bulunmadığını, diğer yandan ovadaki ağılların % 

54.5’inde, dağdaki ağılların ise %36’sında yem deposunun 

bulunduğunu ve söz konusu farklılığın istatistiki olarak önemli 

bulunduğunu bildirmiştir (p<0.05). 

Tesisinde mevcut kapları, yem depolarını ve yem taşıyıcı araçlarını 

düzenli olarak temizleyen işletme sayısı 99 (%83.90) olarak 

belirlenmiştir. Yem depoları, kaplar ve yem taşıyıcı araçların görsel 

değerlendirmesi yapılır ve işçilerin farkındalık göstermesi istenir. İTU 

kapsamında depoların ve kapların yılda bir kez temizlenmesi 

gerekmektedir. Birinci derece zorunluluk kontrol noktası seviyesi 

geçerlidir. 
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Barınak ve imkânların değerlendirildiği kontrol noktaları kapsamında, 

çalışmanın yürütüldüğü 4 (%3.39) işletme dışında 114’ünde (%96.61) 

barınak büyüklüğü ile hayvan sayısının hayvan refahı açısından uygun 

olduğu belirlenmiştir. Uygunluk kriterini belirlemek amacıyla, 

stoklama yoğunluğu kayıtları incelenir ve hayvanların görsel 

değerlendirmesi yapılır. Birinci derece zorunluluk kontrol noktası 

seviyesi geçerlidir.   

Çalışmada incelenen işletmelerin tamamında doğal veya yapay uygun 

bir havalandırma olduğu belirlenmiştir. Bu kontrol noktası için görsel 

değerlendirme yapılır ve barınak olduğu sürece uygunluk kriteri 

sorgulanır. Birinci derece zorunluluk kontrol noktası seviyesi 

geçerlidir. Kandemir ve ark. (2015), ovadaki işletmelerin %58.2’inde 

yeterli havalandırmanın bulunduğunu; dağdaki işletmelerin ise 

%61.6’sında havalandırma koşullarının yetersiz olduğunu belirlemiştir 

(p<0.05). Barınak tipi, yöre iklim koşulları ve havalandırma yöntemine 

uygun biçimde duvar yüksekliğinin belirlenmesi gerektiği 

bildirilmiştir. Siirt ilindeki küçükbaş hayvancılık işletmelerinde 

barınakların mevcut durumunu araştıran Bakır ve ark. (2017), incelenen 

işletmelerdeki pencere sayısı ve alanının olması gerekenden daha düşük 

olduğunu ve havalandırma bacasının işletmelerde genellikle 

bulunmadığını belirlemiştir.  

Temizlik ve hijyen açısından barınaklar değerlendirildiğinde 117 

(%99.15) işletmede barınakların temiz ve hijyenik olduğu tespit 

edilmiştir. Görsel değerlendirme yapılan bu kontrol noktası için barınak 

olduğu sürece uygunluk kriteri sorgulanır. Birinci derece zorunluluk 
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kontrol noktası seviyesi geçerlidir. Kandemir ve ark. (2015), ovadaki 

işletmelere kıyasla dağdaki işletmelerde sağlık koruma ve hijyen 

sorunlarının daha fazla olduğunu bildirmiştir.  

Küçükbaş ağıllarında barınak zemininin, nemsiz ve kolay 

temizlenebilir olması; zemin yüzeyinin, su birikmesine engel olacak 

şekilde düzgün ve beton, ızgara veya sıkıştırılmış topraktan yapılması 

önerilmektedir (Kandemir ve ark., 2015). İTU kapsamında, barınak 

zeminlerinin kolay temizlenebilir olması ve hayvanların kaymasına, 

strese girmesine engel olacak şekilde inşa edilmiş olması gereklidir. 

İşletmelerin 113’ünde (%95.76) zeminlerin istenilen özelliklerde 

olduğu tespit edilmiştir. Uygunluk kriterleri kapsamında görsel 

değerlendirme yapılır ve zeminden kaynaklı yaralanma ihtimali ya da 

anormal davranış olmamasına bakılır. Barınak olduğu sürece sorgulama 

yapılmalıdır ve birinci derece zorunluluk kontrol noktası seviyesi 

geçerli olup %100 uygunluk göstermesi zorunludur.  

Barınak içerisinde hayvanların ve çalışan insanların rahatça hareket 

edebilmesi ve hayvanların kolayca yeme ulaşmasını sağlamak için 

barınak içi aydınlatmanın yeterli olması gerekmektedir (Bakır ve ark., 

2017). Bu çalışmada, bina içi aydınlatmaların yeterli ve kullanılabilir 

durumda olduğu 101 (%85.59) işletme tespit edilmiştir. Bu kontrol 

noktası için görsel değerlendirme yapılır ve ışıklandırma varlığının yanı 

sıra düzgün çalışıp çalışmadığı doğrulanmalıdır. Barınak olduğu sürece 

sorgulanan bu kontrol noktasının seviyesi ikinci derece olup %95 

uygunluk zorunludur.  
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İTU kapsamında, barınaklarda hayvanların zarar görmelerine sebebiyet 

verecek keskin çıkıntıların, köşelerin, kırık parmaklıkların ya da 

ekipmanlarının bulunmaması gerekmekte olup bu çalışma 

kapsamındaki işletmelerin 9’unda (%7.63) söz konusu zarar verici 

noktaların varlığı tespit edilmiştir. Görsel değerlendirme ile uygunluk 

kriterleri belirlenen bu kontrol noktasının seviyesi birinci derecedir.   

Hayvanların zarar görmesini ve kirlenmeyi önlemek için sulukların 

konumları ve korunma durumları önemlidir. Barınak içindeki 

sulukların hayvanlara göre uygun şekilde yerleştirilmiş olduğu işletme 

sayısı 102 (%86.44) olarak belirlenmiştir. Suluk bulunmuyorsa 

sorgulama yapılmaz.   

Hayvan sağlığı kontrol noktalarından biri olarak çiftliğin sözleşmeli 

veya anlaşmalı bir veteriner hekime sahip olup olmadığı sorgulanır. 

Çalışma kapsamındaki işletmelerin tamamının anlaşmalı olduğu bir 

veteriner hekime sahip olduğu belirlenmiştir. İTU kapsamında, 

çiftliklerde en azından yılda bir kez veya gerekli görüldüğü durumlarda 

daha sık veteriner hekim kontrolleri yapılmalıdır. Veteriner hekim 

tarafından yapılan ziyaretlerin kayıtları (faturalar/belgeler/beyanlar) 

bulunmalıdır. Birinci derece zorunluluk kontrol noktası seviyesi 

geçerlidir. 

Çiftlikler, hasta veya yaralı durumdaki hayvanların ayrı tutulmasını 

sağlayan uygun bölümlere sahip olmalıdır. İşletmelerin yalnızca 

86’sında (%72.88) bu amaca uygun bölüm bulunduğu tespit edilmiştir. 
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Görsel değerlendirme yapılan bu kontrol noktası için birinci derece 

seviye geçerlidir.  

Tedavi amaçlı ilaçların, çalışma kapsamındaki işletmelerin 42’sinde 

(%35.59) yalnızca gerektiği durumlarda; 32’sinde (%27.12) veteriner 

hekim tarafından tavsiye edildiğinde; 109’unda (%92.37) ise sadece 

koruyucu amaçla kullanıldığı belirlenmiştir. Söz konusu kontrol 

noktaları için uygunluk kriteri, işçilerin görüşmede farkındalık 

göstermesidir. Birinci derece zorunluluk kontrol noktası seviyesi 

geçerlidir.   

Hayvan sağlığı kontrol noktalarından biri olarak işletmelerin 

tamamında yaralı hayvanların kesimi/itlafında hayvan refahı 

gözetilmektedir. İkinci derece zorunluluk kontrol noktası seviyesi 

geçerlidir.   

İzin verilmiş ve yasaklı maddelerin kullanılması için kalıntı testlerinin 

düzenli aralıklarla yapıldığı işletme sayısı yalnızca 3 (%2.54) olarak 

tespit edilmiştir. Bu kontrol noktasının uygunluk kriteri kapsamında, 

çiftçi, bu yasaklı maddelerin kullanımını ve izinli maddelerin 

kalıntılarını takip etme sisteminde bulunduğunun kanıtını 

göstermelidir. İlgili yetkili otorite tarafından yürütülen ulusal bir 

programa dahil olanlara izin verilebilir. Ulusal bir tarama programının 

bulunmadığı durumlarda, akredite olmuş bağımsız laboratuvarda test 

yaptırıldığının kanıtı olmalıdır. Birinci derece zorunluluk kontrol 

noktası seviyesi geçerlidir.   
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İlaç kayıtlarına ilişkin kontrol noktalarından biri olarak işletmelerin 

yalnızca 3’ünde (%2.54) ilaç kullanımına dair uygulama kayıtları 

tutulmaktadır. Uygulama kayıtları; ürün veya aktif maddenin adı, parti 

numarası, firma adı, uygulama başlangıç ve sonuç tarihi, tedavisi 

yapılan hayvanın/hayvan grubun tanımlanması, tedavi edilen hayvan 

sayısı, kullanılan toplam ilaç miktarı, tedavinin bitiş tarihi, ilaç kalıntı 

arınma süresinin bitiş tarihi ve ilacı uygulayan personelin adı gibi 

bilgileri içermelidir. Birinci derece zorunluluk kontrol noktası seviyesi 

geçerlidir.   

Uygulama esnasında ortaya çıkması muhtemel kazalarda işçilerin 

faydalanacağı acil durum bilgisi ve donanımının (örneğin göz banyosu, 

yeterli temiz su varlığı) mevcut olduğu işletme sayısının 6 (%5.08) 

olduğu tespit edilmiştir. Uygunluk kriteri kapsamında, depoların 

yakınında, ancak maksimum 10 metre uzağında, acil durum bilgisi ve 

donanımı bulunmalıdır. İkinci derece zorunluluk kontrol noktası 

seviyesi geçerlidir.   

İTU kapsamında, çiftliklerde ilaçların boş kutuları ve diğer tıbbi 

malzemeler imha sürecine kadar güvenilir bir alanda depolanmalıdır. 

Çalışma kapsamındaki işletmelerden 116’sı (%98.31) boş ilaç 

kutularını ve diğer tıbbi malzemeleri imha edilinceye kadar güvenilir 

bir alanda depoladığını beyan etmiştir. Uygunluk kriterleri kapsamında, 

görsel değerlendirme yapılan bu kontrol noktası için ikinci derece 

seviye geçerlidir.     
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Çiftliklerde yükleme ve boşaltma işlemi, hayvanlar üzerinde en az stres 

oluşturacak şekilde uygun tesisler ve en az güç kullanılmak suretiyle 

sessizce yapılmalıdır. İşletmelerin tamamı, yükleme/boşaltma 

işleminin hayvanlarda minimum stres yaratacak şekilde yapıldığını 

bildirmiştir. Mümkün olduğu durumlarda görsel bir değerlendirme 

yapılarak personel farkındalık düzeyi kontrol edilir.  

Güncel satın alma kayıtlarını tutan işletme sayısı yalnızca 1 (%0.85) 

olarak belirlenmiştir.  Uygunluk kriteri kapsamında, ilaç satın alma 

kayıtları kontrol sırasında hazır olmalıdır. Birinci derece zorunluluk 

kontrol noktası seviyesi geçerlidir. 

SONUÇ 

Sonuç olarak, çalışma kapsamındaki işletmelerin hayvan refahı, hayvan 

kimlik ve kayıt sistemi ile hayvan sağlığı konularındaki kuralları 

kapsayan iyi tarım uygulamaları bakımından eksikliklerinin bulunduğu 

tespit edilmiştir.  Elde edilen bulgulara göre işletmelerin sahip olduğu 

olumlu özellikler olarak;  

-işletmelerin tamamında çiftlik ve diğer tesislerin kullanım amacına 

uygun olduğu, 

-%80.51’inde tesis bakımlarının düzenli bir şekilde yapıldığı, 

-%97.46’sında elektrik tesisatına erişimin engellendiği, 

-%95.76’sında kontaminasyonu önlemek amacıyla kimyasal 

maddelerin hayvanlardan ve yemlerden uzakta depolandığı, 

-%75.42’sinde hayvanların tamamının kimliklendirilmiş olduğu, 

-%66.95’inde hayvanların nakliyesinde nakil belgelerinin kullanıldığı, 
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-%97.46’sında yemlerin uygun koşullarda depolandığı, 

-%83.90’ında yem ekipmanları ve yem depolarının düzenli olarak 

temizlendiği, 

-%96.61’inde barınak büyüklüğünün hayvan sayısı açısından uygun 

olduğu, 

-tamamında uygun bir havalandırmanın mevcut olduğu, 

-%99.15’inde barınakların temiz ve hijyenik olduğu, 

-%95.76’sında zeminlerin kolay temizlenebilir ve hayvanlar için tehlike 

oluşturmayacak şekilde olduğu, 

-%85.59’unda bina içi aydınlatmaların yeterli olduğu, 

-%92.37’sinde barınak içerisinde hayvanlara zarar verecek objelerin 

bulunmadığı;   

-%86.44’ünde barınak içindeki sulukların amaca uygun yerleştirildiği, 

-tüm işletmelerin bir veteriner hekime sahip olduğu,  

-%72.88’inde karantina bölmesinin bulunduğu, 

-%92.37’inde tedavi edici ilaçların koruyucu amaçla kullanıldığı, 

-tüm işletmelerin yaralı hayvanların kesimi/itlafında hayvan refahını 

gözettiği, 

-%98.31’inde boş ilaç kutuları ve diğer tıbbi malzemelerin imha 

edilinceye kadar güvenli bir yerde depolandığı, 

-tüm işletmelerde hayvan yükleme/boşaltma işleminin hayvanlarda 

minimum stres oluşturacak şekilde yapıldığı belirlenmiştir.  

Buna karşılık, işletmelerin sahip olduğu olumsuz özellikler olarak; 

-%99.15’inde zararlı kontrolünün yapılmadığı, 

-%98.31’inde hayvan hareketlerine ilişkin kayıtların tutulmadığı, 
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-%98.31’inde hayvanların merada bulundukları zamanlarda yeterli 

temiz suya ulaşamadıkları, 

-%99.15’inde karma yemin, kayıtlı yem fabrikalarından temin 

edilmediği, 

-% 98.31’inde çiftlikte karışımı yapılan karma yemin yetkili otorite 

tarafından onaylı olmadığı, 

-%64.41’inde tedavi amaçlı ilaçların sadece gerektiğinde 

kullanılmadığı, 

-%72.88’inde tedavi edici ilaçların sadece veteriner hekim tarafından 

tavsiye edildiğinde kullanılmadığı,  

-%97.46’sında izinli ve yasaklı maddelerin kullanımı için kalıntı 

testlerinin düzenli olarak yapılmadığı, 

-%97.46’sında ilaç kullanımına ilişkin uygulama kayıtlarının 

tutulmadığı, 

-%94.92’sinde işçilerin iş sağlığı ve güvenliği koşullarının mevcut 

olmadığı, 

%99.15’inde güncel satın alma kayıtlarının tutulmadığı tespit 

edilmiştir.     

 

Türkiye’de İTU sertifikalı üretici ve ürün çeşidi sayısı henüz istenilen 

düzeyde değildir. Bu nedenle üreticilerin, iyi tarım uygulamalarına 

nasıl geçileceği, hangi yolların izlenmesi gerektiği, ilgili bakanlıktan ne 

tür destekler alınacağı konularında bilgilendirilmeye ihtiyaçları vardır. 

İyi tarım uygulamaları konusunda gerekli ilerlemenin sağlanması, başta 

üreticiler olmak üzere tüm sektör bileşenlerinde farkındalık 

oluşturulması ile mümkündür. Türkiye’nin önemli bir coğrafi 
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bölgesinde faaliyette bulunan söz konusu besi üreticilerinde İTU 

hakkında farkındalık oluşturulması işletme ve ülke ekonomisine önemli 

katkılar sağlayacaktır. 

Koyun besi işletmelerinde İTU ile kaliteli ve güvenli koyun eti üretimi, 

mevcut kaynakların azami kullanımı, kirletilmemiş bir çevre ve 

sürdürülebilir üretimle birlikte işletme gelirlerinin artması mümkün 

olacaktır; bu nedenle kriterlerin geç olmadan sağlanarak İTU sertifikası 

alınması hususunda üreticilerin teşvik edilmesi gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

 

Dünyamızın karşılaşacağı en önemli problemlerden birisi de 2025 

yılında 8 milyara ulaşacağı tahmin edilen insan nüfusudur. Halıhazırda 

dünya nüfusunun 830 milyonluk bölümünün ise açlık sınırında olduğu 

bilinmektedir. Sonyıllarda küresel ısınma problemiyle birlikte gıda 

üretiminin olumsuz etkileneceği ve gelecekteki 20 yıl içerisinde 

tarımsal üretimin en önemli konulardan birisi olacağı düşünülmektedir 

(Öğütçü et al., 2009).  

Tarımsal faaliyetlerin yapıldığı toprağın 5cm altında bulunan yüzey 

tabakasının içeriğinde; dekar başına 2 tonun üzerinde bakteri, mantar, 

alg aktinomiset ve protozoa vb. toprak organizmaları yaşamakta olup 

bunların yaşamasında ise makro düzeyde ihtiyaç duyulan besin maddesi 

azottur. Bu bağlamda ekosistemde önemli gruplardan olan heterotrof ve 

ototrof yaşam tarzına sahip olan canlılar ortamda bulunan azotu 

kullanabilmek amacıyla sürekli bir rekabet halinde olup toprak canlıları 

doğal ekosistemdeki azotun mikrobiyal döngüsünde önemli rol 

oynarlar. Atmosferde bulunan azotun yaklaşık olarak %80’i gaz 

formunda; toprakta bulunan kısmı ise organik madde, kayalar ve 

minerallerin yapısında çeşitli formlarda bulunmaktadır. Bahsedilen 

kaynaklarda bulunan azotun canlılar tarafından kullanılabilmesi; 

biyoljik azot fiksasyonu, amonifikasyon, immobilizasyon, nitrifikasyon 

ile nitratın asimilasyon, disimilasyon ve denitrifikasyon vb. azot 

döngüsüne olan redüksiyon olayları aracılığıyla gerçekleşebilmektedir. 

Bu dönüşümler; atmosferde gerçekleşen elektriksel boşalım olayları 

sonucunda azot gazının azot oksitlere dönüşme, Rhizobium –baklagil 
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simbiyozunda rol oynayan bakteriler, toprakta ve çeşitli tropik 

bitkilerin yapraklarında serbest şekilde yaşamlarını sürdüren bakteriler 

ile mavi-yeşil bakteriler, aktinomisetler yada kimyasal reaksiyonlar 

sonucunda yüksek sıcaklık ve basınçda H2 gazı ile NH3'a indirgenmesi 

olarak sıralanabilir (Güvercin, 2009). 

Nohut bitkisi (Cicer arietinum L.), Uzak ve Yakın Doğu, Akdeniz, 

Afrika, Güney ve Orta Amerika ülkelerinde binlerce yıldır üretimi 

yapılan, insan ve hayvan beslenmesi amacıyla kullanılan bir yemeklik 

tane baklagil bitkisidir. Nohut ekim ve üretimi alanı bakımından 

dünya’da önemli ülkelerden biri olan Türkiye olup Hindistan’dan sonra 

ikinci sırada bulunmaktadır. Nohut hem ekim alanı, hemde üretim 

açısından ülkemizde en önemli iki baklagil bitkisinden birisi olup ekim 

alanı yönünden buğday, arpa ve pamuktan sonra dördüncü sırada 

yeralmaktadır. Nohut, köklerinde ortak yaşayan Rhizobium türlerinin 

havanın serbest azotunu toprağa bağlaması sonucu, kendisinden sonra 

gelen bitkiye azotça zengin bir toprak bırakmakta olup simbiyotik yolla 

toprağa bağlanan azot miktarı nohutta bir yılda 8 kg/da olarak 

bilinmektedir. Ülkemizde nadas alanları, tarım arazileri içerisinde 

önemli bir yer tutmakta ve iki yılda bir ürün alması da çiftçilerin gelir 

seviyesinin azalmasına neden olmaktadır. Bu yüzden ülkemiz tarımında 

nohut; az miktarda su tüketmesi, toprağa bol oranda azot kazandırması, 

düşük sıcaklıklar ile kurak şartlara dayanıklı olmasından dolayı tahıllar 

ile birlikte ekim nöbetine dahil olmakta ve nadas alanlarının 

daraltılmasında da oldukça önemli bir rolü bulunmaktadır (Demir et al., 

2005). 
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Fiğ türleri hayvan yemi olarak kullanılan kaliteli kaba ve kesif yem 

ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılanması için oldukça önemlidir. 

Fiğ bitkisi ülkemizin özellikle iç ve kıyı bölgelerinde zengin çeşitliliğe 

sahip olması, adaptasyon yeteneğinin oldukça yüksek olmasının 

yanısıra tohum ve ot verimininde yüksek olmasından dolayı üretimi 

gittikçe artmaktadır. Yıllık yaklaşık 500 mm3 daha fazla yağış oranının 

bulunduğu tahıl-nadas sistemi uygulanan geçit bölgelerinde adi fiğ, 

macar fiği, koca fiğ, tüylü fiğ veya yulaf arpa ile beraber kuru ot yada 

tohum üretmek amacıyla karışık bir şekilde üretimi yapılmaktadır 

(Karadağ ve Büyükburç, 2004). 

Fiğ bitkisi havanın serbest azotunu tespit eden Rhizobium bakterileri ile 

ortak yaşamakta olup bu simbiyotik ilişkide Rhizobium bakterileri 

havada bulunan serbest formdaki nitrojeni alarak hızlı bir metabolik 

yolla amonyum ve protein bileşiklerine dönüştürmektedir. Bu dönüşüm 

sonunda bitki ihtiyacı olan azotu Rhizobium bakterileri ile karşılamakta 

baklagil fideleri ise köklerinde nodül oluşumu gerçekleşene kadar 

ihtiyaçları olan azotu topraktan alırlar. Toprakta yeterli azotun 

bulunmadığı durumlarda ise genç fideler azot eksikliğinden dolayı zarar 

görmekte ve gelişimleri de yavaşlamaktadır. Ayrıca toprakta yeterli 

yoğunlukta ve etkin olan Rhizobium türleri bulunmaz ise tohumların 

kendilerine uygun türler ile aşılanması gerekmektedir (Albayrak ve 

Sevimay, 2005). 

Yonca türleri; uzunca yaşam süresi ve adaptasyon yeteneğinin çok 

yüksek olması, vejetasyon süresince birçok kez hasat edilebilmesi, 

ekim nöbetinde performansının yüksekliği, besin değeri ve veriminin 
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çok iyi olması, çeşitlerinin bazılarının otlatılma işlemine dayanıklı 

olması gibi özelliklere sahip olmasından dolayı başka yem bitkilerine 

göre daha fazla avantaj göstermektedir. Bu üstün özelliklere sahip 

olduğundan ülkemizde tarımsal faaliyetlerde en çok üretilen yem 

bitkilerinin ilk sırasına yer almaktadır (Yolcu ve Tan, 2008). 

Rhizobium bakterileri aerobik, Gram negatif, hareketli, peritrik veya 

subpolar kamçılı bakterilerdir. Katı kültürlerde ayrı ayrı, yuvarlak, düz 

yüzlü agarın biraz derininde ise lens şeklinde koloniler oluştururlar. 

Kolanileri beyaz-opak, yarı saydam veya mattır. Donuk koloniler hafif 

yapışkan ve sert, şeffaf koloniler ise çok yapışkan ve yumuşaktır. 

Koloniler yaşlandıkça, koyu merkezli, kaburgamsı desenler 

oluştururlar. Nadiren pembe kırmızı ve sarı renkli olabilirler. Genellikle 

hızlı büyüyenler 3-5 günde 4-5 mm çaplı, yavaş üreyenler ise 5-7 günde 

1 mm çaplı koloniler oluştururlar. Optimum üreme sıcaklıları 26-

300C’dir (Yoshıoka ve Manuyama, 1990; Beck et al., 1993; Holt et al., 

1994; Ögütcü et al. 2010). Rhizobium bakterileri Kongo kırmızılı YMA 

ortamına ekilip karanlıkta inkübe edildiklerinde boyayı absorblamaz ve 

beyaz-opak ve bazen pembemsi koloniler oluştururlar. Aynı işlemle 

inoküle edilmiş olan petriler ışıkta inkübe edilirse boyayı absorblayarak 

kırmızı renkli koloniler oluştururlar. Ayrıca, Rhizobium bakterileri taze 

hazırlanmış Brom-Timol Mavili YMA besiyerinin yeşil rengini maviye 

(yavaş üreyerek alkali reaksiyon oluşturanlar) dönüştürürler. Pepton-

Glukoz- Agar ortamında ise oldukça yavaş ürerler (Uçar ve Öner 1988; 

Beck et al., 1993; Ögütçü et al., 2009). 
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Her Rhizobium türü, genellikle bir grup baklagil bitkisinde nodül 

oluşturma olup bu baklagil grubuna giren bitkiler aynı veya farklı 

cinslere ait olabilirler. Herhangi bir grup içerisindeki bir bitkiden izole 

edilen nodül bakterisinin, o grup içerisindeki diğer baklagil bitkilerine 

aşılandığı zaman nodül oluşturabildiği kabul edilmektedir. Fakat bazı 

suşlar farklılık göstermekte aynı grup içerisindeki bazı bitkilerde nodül 

oluşturdukları halde bazılarında nodül oluşturamazlar (Ülgen, 1975; 

Ögütcü et al., 2008). 

Azot fiksasyonu, bakterilerde bulunan Nif genleri ile kontrol edilir. Son 

yıllarda bu genlerin azot fiske edemeyen yüksek bitkilere aşılanması 

için çalışmalar yapılmaktadır (Ayhan, 1994; Özçelik, 1995; Kadıoğlu, 

1998). 

Azot fiksasyonunun diğer bir özelliği de aerobik bir çevreye ihtiyaç 

duyması olup bu olayda anahtar rol oynayan Nitrogenaz enzimi oksijen 

ile inhibe edilir. Baklagil bitkilerin kök nodüllerinde bulunan bakteriler, 

oksijenin bu etkisinden onu bağlayan bir protein olan leghemoglobin 

sayesinde korunmaktadırlar. Ayrıca, leghemoglobin, azot fiksasyonu 

için gerekli ATP’yi sağlamak amacıyla da solunuma oksijen temin 

etmekte olup bitki genomunun bir ürünüdür (Taiz ve Zeiger, 1991; 

Kadıoğlu, 1998). 

Bu çalışmanın amacı; 

-Kırşehir ili ve ilçelerinden toplanan yabani  baklagil bitkilerinden 

Rhizobium sp. bakterilerinin izolasyonu, 
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 - İzolatların çeşitli metodlar kullanılarak fenotipik ve biyokimyasal 

özelliklerinin belirlenmesi, 

- Toprak mikroorganizmalarının biyoçeşitliliğine özellikle de 

Rhizobium çeşitliliğinin belirlenmesinde literatüre önemli 

katkıda bulunması. 

 

 Bu bağlamda; Rhizobium taksonomisiyle ilgili çalışmalar yapan 

araştırıcılara yeni türler hakkında bilgi verecek özellikle de bölgenin 

Rhizobium genomunun belirlenmesine katkıda bulunacaktır. 

2- MATERYAL VE METOD 

2.1. Bitki Örneklerinin Toplanması  

Bitki örnekleri (Cicer arietinum, Medicago sativa, Melilotus officinalis 

ve Vicia cracca) Kırşehir ili ve ilçelerinden 2012 yılının Haziran, 

Temmuz ve Ağustos aylarında toplanmıştır. Bitkilerin bu aylarda 

toplanması çiçeklenme dönemine denk gelmesi ve aktif nodüllerin de 

bu dönemde görülmesi sebebiyle tercih edilmiştir (Kızıloğlu 1992; 

Gök, 1993). İri ve pembe nodüllü bitkilerin kökleri çevre toprağıyla 

birlikte çıkarılarak plastik torbalara konulmuş, bitkinin alındığı yer 

yükseklik ve gün kaydedilmiştir (Somasegaran ve Hoben, 1985; Gök 

ve Martin; 1993; Öğütcü, 2000). 

2.2. Nodüllerin Bitkilerden Toplanması ve Nodül Sterilizasyonu 

Toplanan bitki örneklerindeki aktif nodüllere (iri, pembe, sağlıklı) sırası 

ile aşağıdaki işlemler uygulanmıştır (Sloger, 1969; Anonymous, 1983; 

Beck et al., 1993; Ögütcü et al. 2010). 
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a) Toplanan bitkiler aynı gün laboratuvara getirilmiş ve musluk suyu 

ile yıkanarak topraklarından temizlenmiştir. 

b) Nodüller, steril bir pens yardımıyla köke bağlandığı noktadan 

kesilmiş ve her bitki için 10 nodül alınarak tekrar musluk 

suyundan geçirilmiştir.  

c) 5-6 sn süreyle %95’lik etil alkolle muamele edilmiştir, 

d) Bu aşamada noduller %0,1’lik asitli HgCl2 çözeltisi bulunduran 

küvette 2-3 dk bekletilmiştir.  

e) Steril distile su ile iyice yıkanarak nodül sterilizasyonu işlemi 

tamamlanmıştır. 

2.3. Nodüllerden Rhizobium Bakterilerin İzolasyonu 

Steril nodüller, içerisinde 1ml steril saf su bulunduran havanda ezilmiş 

ve elde edilen homojenattan YMA plaklarına çizgi ekimi yapılmıştır. 

Petriler 280C’de 3-5 gün süreyle inkübasyona bırakılmış ve  oluşan tipik 

koloniler (1-5 mm çaplı, ağdalı, saydam, beyaz renkli veya hafif bir 

şekilde mat, mukoz yapıda ve yuvarlak şekilli) seçilerek yatık YMA 

tüplerine aktarılmıştır (Somasegaran and Hoben, 1985; Beck et al., 

1993; Öğütcü et al., 2005). İzolatlar +40C’de buzdolabında muhafaza 

edilmiş ve Rhizobium cinsine ait olanların tanımı için sitolojik ve 

biyokimyasal analizlere tabi tutulmuştur. Bu amaçla sırasıyla hücresel 

anatomi, Gram özelliği, hareket, Brom Thymol Mavi içern YMA’da 

üreme, Kongo Kırmızı içeren YMA’da üreme, Pepton Glukoz Agar’da 

üreme, katalaz ve oksidaz testleri uygulanmıştır. Bu testlerin uygulanışı 

ile ilgili yöntemler aşağıda kısaca özetlenmiştir. 
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Toplanan bitki örnekleri ve izolat numaraları Tablo1,2,3,4,5,6,7,8’de 

verilmiştir. 

Tablo 1. Bitki Örnekleri  ve İzolat Numaraları 

1. Grup Bitki Örnekleri 

Toplanan Bitkiler Konum    -             Rakım İzolat Numarası 

1. Bitki 

Melilotus officinalis Mucur                      1130 m AH 160 

Melilotus officinalis Mucur                      1130 m AH 161 

Melilotus officinalis Mucur                      1130 m AH 162 

Melilotus officinalis Mucur                      1130 m AH 163 

Melilotus officinalis Mucur                      1130 m AH 164 

Melilotus officinalis Mucur                      1130 m AH 165 

2.Bitki 

Melilotus officinalis Mucur                      1130 m AH 166 

Melilotus officinalis Mucur                      1130 m AH 167 

Melilotus officinalis Mucur                      1130 m AH 168 

3.Bitki 

Vicia cracca Mucur                      1130 m AH 58 

Vicia cracca Mucur                      1130 m AH 59 

Vicia cracca Mucur                      1130 m AH 60 

4.Bitki Vicia cracca Mucur                      1130 m AH 56 

5.Bitki 

Vicia cracca Mucur                      1130 m AH 52 

Vicia cracca Mucur                      1130 m AH 53 

Vicia cracca Mucur                      1130 m AH 54 

Vicia cracca Mucur                      1130 m AH 55 

 

Tablo 2. Toplanan bitkiler ve izolat numaraları 

2. Grup Bitki Örnekleri 

Toplanan Bitkiler Konum    -              Rakım İzolat Numarası 

1. Bitki 

Melilotus officinalis 
Kaman                     1250 m 

AH 44 

Melilotus officinalis 
Kaman                     1250 m 

AH 45 

Melilotus officinalis 
Kaman                     1250 m 

AH 64 

Melilotus officinalis 
Kaman                     1250 m 

AH 65 

Melilotus officinalis 
Kaman                     1250 m 

AH 66 

Melilotus officinalis 
Kaman                     1250 m 

AH 67 

2.Bitki Melilotus officinalis 
Kaman                     1250 m 

AH 49 
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Melilotus officinalis 
Kaman                     1250 m 

AH 50 

Melilotus officinalis 
Kaman                     1250 m 

AH 51 

Melilotus officinalis 
Kaman                     1250 m 

AH 68 

Melilotus officinalis 
Kaman                     1250 m 

AH 69 

Melilotus officinalis 
Kaman                     1250 m 

AH 70 

Melilotus officinalis 
Kaman                     1250 m 

AH 71 

4.Bitki 

Vicia cracca 
Kaman                     1250 m 

AH 61 

Vicia cracca 
Kaman                     1250 m 

AH 62 

Vicia cracca 
Kaman                     1250 m 

AH 63 

Vicia cracca 
Kaman                     1250 m 

AH 72 

Vicia cracca 
Kaman                     1250 m 

AH 73 

5. Bitki Vicia cracca 
Kaman                     1250 m 

AH 48 

6. Bitki 
Vicia cracca 

Kaman                     1250 m 
AH 46 

Vicia cracca 
Kaman                     1250 m 

AH 47 

 

Tablo 3. Toplanan bitkiler ve izolat numaraları 

3. Grup Bitki Örnekleri 

Toplanan Bitkiler Konum                   Rakım İzolat  Numarası 

1. Bitki Medicago sativa 
Mucur                     1130 m AH 40 

2.Bitki Medicago sativa 
Mucur                     1130 m AH 41 

3. Bitki Melilotus officinalis 
Mucur                     1130 m AH 39 

4. Bitki Melilotus officinalis 
Mucur                     1130 m AH 42 

5. Bitki Melilotus officinalis 
Mucur                     1130 m AH 43 

6. Bitki 

Melilotus officinalis 
Boztepe                   1379 m AH 36 

Melilotus officinalis 
Boztepe                   1379 m AH 37 

Melilotus officinalis 
Boztepe                   1379 m AH 38 

 

Tablo 4. Toplanan bitkiler ve izolat numaraları 

4. Grup Bitki Örnekleri 

Toplanan Bitkiler Konum    -              Rakım İzolat Numarası 

1. Bitki Melilotus officinalis 
Boztepe                   1379 m AH 31 

2. Bitki Melilotus officinalis 
Boztepe                   1379 m AH 32 
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3. Bitki Medicago sativa 
Boztepe                   1379 m AH 33 

4. Bitki 
Melilotus officinalis 

Boztepe                   1199 m AH 29 

Melilotus officinalis 
Boztepe                   1199 m AH 30 

5. Bitki 

Medicago sativa 
Boztepe                   1199 m AH 26 

Medicago sativa 
Boztepe                   1199 m AH 27 

Medicago sativa 
Boztepe                   1199 m AH 28 

6. Bitki 
Melilotus officinalis 

Boztepe                   1199 m AH 24 

Melilotus officinalis 
Boztepe                   1199 m AH 25 

7. Bitki 
Melilotus officinalis 

Boztepe                   1199 m AH 34 

Melilotus officinalis 
Boztepe                   1199 m AH 35 

 

Tablo 5. Toplanan bitkiler ve izolat numaraları 

5. Grup Bitki Örnekleri 

Toplanan Bitkiler 
Konum                         Rakım İzolat Numarası 

1. Bitki 

Melilotus officinalis 
Çiçekdağ                      1250 m AH 1 

Melilotus officinalis 
Çiçekdağ                      1250 m AH 2 

Melilotus officinalis 
Çiçekdağ                      1250 m AH 3 

2. Bitki 

Melilotus officinalis 
Çiçekdağ                      1250 m AH 17 

Melilotus officinalis 
Çiçekdağ                      1250 m AH 18 

Melilotus officinalis 
Çiçekdağ                      1250 m AH 19 

3. Bitki 
Medicago sativa 

Çiçekdağ                      1250 m AH 22 

Medicago sativa 
Çiçekdağ                      1250 m AH 23 

4. Bitki 

Medicago sativa 
Çiçekdağ                      1250 m AH 4 

Medicago sativa 
Çiçekdağ                      1250 m AH 5 

Medicago sativa 
Çiçekdağ                      1250 m AH 6 

5. Bitki 
Melilotus officinalis 

Akçakent                      1404 m AH 7 

Melilotus officinalis 
Akçakent                      1404 m AH 8 

6. Bitki 

Melilotus officinalis 
Akçakent                      1404 m AH 14 

Melilotus officinalis 
Akçakent                      1404 m AH 15 

Melilotus officinalis 
Akçakent                      1404 m AH 16 

7. Bitki 
Medicago sativa 

Akçakent                      1404 m AH 9 

Medicago sativa 
Akçakent                      1404 m AH 10 

8. Bitki 
Medicago sativa. 

Akçakent                      1404 m AH 20 

Medicago sativa 
Akçakent                      1404 m AH 21 
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9. Bitki 

Cicer arietinum 
Akçakent                      1404 m AH 11 

Cicer arietinum 
Akçakent                      1404 m AH 12 

Cicer arietinum 
Akçakent                      1404 m AH 13 

 

Tablo 6. Toplanan bitkiler ve izolat numaraları 

6. Grup Bitki Örnekleri 

Toplanan Bitkiler Konum                         Rakım İzolat Numarası 

1. Bitki 
Medicago sativa 

Çiçekdağ                      1250 m AH 100 

Medicago sativa 
Çiçekdağ                      1250 m AH 101 

2. Bitki 
Medicago sativa 

Çiçekdağ                      1264 m AH 102 

Medicago sativa 
Çiçekdağ                      1264 m AH 103 

3. Bitki 
Melilotus officinalis 

Çiçekdağ                      1264 m AH 104 

Melilotus officinalis 
Çiçekdağ                      1264 m AH 105 

4. Bitki Melilotus officinalis 
Çiçekdağ                      1250 m AH 106 

5. Bitki 
Medicago sativa Akpınar                        1199 m AH 107 

Medicago sativa Akpınar                        1199 m AH 108 

6. Bitki 

Melilotus officinalis 
Akpınar                        1199 m AH 109 

Melilotus officinalis 
Akpınar                        1199 m AH 110 

Melilotus officinalis 
Akpınar                        1199 m AH 111 

7.Bitki 
Medicago sativa Akpınar                        1199 m AH 112 

Medicago sativa Akpınar                        1199 m AH 113 

8. Bitki 
Medicago sativa Akpınar                        1179 m AH 114 

Medicago sativa Akpınar                        1179 m AH 115 

9. Bitki 
Medicago sativa Kaman                         1250 m AH 116 

Medicago sativa Kaman                         1250 m AH 117 

10. Bitki 
Melilotus officinalis 

Kaman                         1261 m AH 118 

Melilotus officinalis 
Kaman                         1261 m AH 119 

11. Bitki 
Medicago sativa Kaman                         1250 m AH 120 

Medicago sativa Kaman                         1250 m AH 121 

12. Bitki 
Melilotus officinalis 

 

Kaman                         1261 m 
AH 122 
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Tablo 7. Toplanan bitkiler ve izolat numaraları 

7. Grup Bitki Öenekleri 

Toplanan Bitkiler Konum    -                     Rakım İzolat Numarası 

1. Bitki 

Melilotus officinalis 
Mucur                            1129 m AH 123 

Melilotus officinalis 
Mucur                            1129 m AH 124 

Melilotus officinalis 
Mucur                            1129 m AH 125 

Melilotus officinalis 
Mucur                            1129 m AH 126 

2. Bitki 

Melilotus officinalis 
Mucur                            1129 m AH 127 

Melilotus officinalis 
Mucur                            1129 m AH 128 

Melilotus officinalis 
Mucur                            1129 m AH 129 

3. Bitki 

Medicago sativa Mucur                            1126 m 
AH 130 

Medicago sativa Mucur                            1126 m 
AH 131 

4. Bitki 

Medicago sativa Mucur                            1148 m 
AH 132 

Medicago sativa Mucur                            1148 m 
AH 133 

5. Bitki 

Medicago sativa Mucur                            1094 m 
AH 134 

Medicago sativa Mucur                            1094 m 
AH 135 

 

 

Tablo 8. Toplanan bitkiler ve izolat numaraları 

 

8. Grup Bitki Örnekleri 

Toplanan Bitkiler Konum                          Rakım İzolat Numarası 

1. Bitki 
Melilotus officinalis 

Boztepe                          1379 m AH 136 

Melilotus officinalis 
Boztepe                          1379 m AH 137 

2. Bitki 

Melilotus officinalis 
Boztepe                          1379 m AH 138 

Melilotus officinalis 
Boztepe                          1379 m AH 139 

Melilotus officinalis 
Boztepe                          1379 m AH 140 

3. Bitki 

Medicago sativa Çiçekdağ                        1205 m 
AH 141 

Medicago sativa Çiçekdağ                        1205 m 
AH 142 

4. Bitki Melilotus officinalis 
Boztepe                          1379 m AH 143 
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Melilotus officinalis 
Boztepe                          1379 m AH 144 

Melilotus officinalis 
Boztepe                          1379 m AH 145 

5. Bitki 
Melilotus officinalis 

Çiçekdağ                        1253 m AH 146 

Melilotus officinalis 
Çiçekdağ                        1253 m AH 147 

 

2.4. Bakterilerin Morfolojik Yapısının ve Gram Özelliğinin 

İncelenmesi 

Stoklardan alınan izolatların 24 saatlik genç kültürleri hazırlanmış ve 

Gram yöntemi ile boyanmıştır. Bu yolla hem bakterilerin morfolojik 

yapısı, hem de Gram özelliği belirlenmiştir (Beck et al., 1993; Öğütcü 

et al., 2010). 

2.5. Hareket Testi 

İzolatların 24 saatlik sulu kültürlerinden alınan örneklerde “yarı katı 

besiyerinde üreme” ve asılı damla yöntemleri” ile gerçekleştirilmiştir 

(Uçar ve Öner, 1998; Gök ve Martin 1993; Öğütcü et al., 2008). 

2.6. Biyokimyasal Testler 

Katalaz testi standart metoda, oksidaz testi ise Kovacks’a göre 

yapılmıştır (Tamer vd., 1986; Gök, 1993; Öğütcü, 2000). Ayrıca 

izolatların Litmuslu milk besiyerinde üreme durumlarının saptanması 

amacıyla, Temiz (1994) tarafından belirlenen sıvı Litmuslu milk 

besiyerine ekimleri yapılmıştır ve tüpler optimum üreme sıcaklığında 

1-14 gün süreyle inkübasyona bırakılmıştır. Oluşan değişiklikler her 

gün incelenerek kaydedilmiştir (Temiz, 1994). 

 



304 | SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM SİSTEMLERİNİN ETKİNLİĞİ 

 

3-ARAŞTIRMA BULGULARI 

Bu araştırma sonucunda; yabani nohut, fiğ  ve yonca bitkilerinden  

toplam olarak 125 izolat elde edilmiş olup  biyokimyasal testler 

uygulanmış ve Rhizobium türlerine uyan özellikteki 89 izolattan stok 

kültür hazırlanmıştır (Tablo 1,2,3,4,5,6,7,8). 

3.1. İzolatlara Ait Biyokimyasal ve Kültürel Test Sonuçları 

İzolatların sitolojik ve biyokimyasal analizlerle tanımlanması için 

Brom Thymol Mavi içeren YMA’da ve Kongo Kırmızı içeren YMA’da 

kültürü yapılmış, Gram özellikleri tespit edilmiş, katalaz, oksidaz ve 

hareket testlerine tabi tutulmuş olup bahsedilen testlerle ile ilgili 

metotlar aşağıda kısaca verilmiştir. 

Yabani yonca, fiğ ve nohut bitkilerinden elde edilmiş izolatların 

biyokimyasal, sitolojik ve kültürel özellikleri Tablo 9,10,11,12’de 

özetlenmiştir. Gram negatif özellik gösteren bakterilerin genellikle 

YMA’da opak-beyazımsı-mukoz özellikte, Brom timol mavi içeren 

YMA’da sarımsı renkte, Kongo Kırmızı içeren YMA’da ise beyaz-

opak koloniler oluşturduğu gözlenmiştir. 

3.2. Hareketlilik Testi 

Taze hazırlanmış YMA’lı tüplere iğne öze ile ekim yapılmıştır. Daha 

sonra tüpler 280C etüvde inkübasyona bırakılmışdır. Üreme olan 

tüplerde öze boşluğunun yatay kısmında üreme gözlenenler hareketli 

olarak belirlenmiştir (Tablo 9, 10,11, 12). 
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3.3. Katalaz Testi 

Aerobik ve fakültatif anaerobik mikroorganizmalarda bulunan katalaz, 

ortamda bulunan hidrojen peroksit bileşiğini, su ve oksijene 

parçalamaktadır. Katı veya sıvı besi ortamında üretilen kültürü hidrojen 

peroksit uygulandığı zaman serbest oksijen gaz kabarcıkları şeklinde 

görülmesi, hidrojen peroksidin ayrışmasına neden olur ve sonuç 

olarakta bize katalaz enziminin varlığını bildirir.  

Stok kültürlerden alınan izolatlar YMA besi ortamına ekilmiş ve 

280C’deki etüvde inkübasyona bırakılmıştır. 2 günlük inkübasyonun 

sonunda Petrideki kültürün yüzeyine 1 ml %30’luk H2O2 damlatılarak 

gaz çıkışının oluşumu kontrol edilmiş ve sonuçlar Tablo 9,10,11 ve 

12’de verilmiştir. 

3.4. Oksidaz Testi 

Küçük parça bir filtre kağıdı %1 oranında olan Tetrametil -p-  

fenilendiamin dihidroklorür ile muamele edildikten sonra  filtre 

kağıdının mavi renk vermemesine dikkat edilmiştir. Petri kutusundan 

steril bir öze yardımı ile  bir miktar örnek alınmış ve bu kağıt üzerine 

yayıldıktan sonra 10 sn içinde mavi renk oluşumu gözlenerek oksidaz 

pozitif olarak değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 9, 10, 11 

ve 12’de gösterilmiştir. 

3.5. Kongo Kırmızılı YMA Besiyerinde Üreme 

Kongo kırmızılı solüsyon 100 ml’de 0,25g olacak şekilde ayarlanarak 

bu solüsyondan 1 litresine 10 ml solüsyon eklenecek şekilde YMA 
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besiyeri hazırlanmıştır. Ekim yapılan bu besiyerleri inkübasyon 

sonunda incelenmiş ve Rhizobium türlerine ait koloniler beyaz olarak 

görülmüştür ( Tablo 9,10,11,12). 

3.6. Brom-Timol Mavili YMA Besiyerinde Üreme 

Brom-timol blue solüsyonu 100 ml etonol içerisine 0,5ml eklenerek  

elde edilen solüsyondan 1 litresine 5 ml solüsyon ilave edilerek pH 6,8 

olacak şekilde YMA besiyeri hazırlandı. Ekim yapılan bu besiyerleri 

inkübasyon sonunda incelenmiştir. Yavaş büyüyen  Rhizobium 

kolonileri bu besiyerinde alkali reaksiyon gösterirler ve boyayı maviye 

dönüştürdüler. Hızlı üreyen Rhizobiumlar ise asit reaksiyonu gösterirler 

ve ortamı sarıya dönüştürdüler (Tablo 9,10,11,12) 

Tablo 9. İzolatlarının sitolojik ve biyokimyasal özellikleri 

 

 

Izolat 

No. 

 

Gram 

boyama 

 

Bakteri 

morfoloji

si 

 

Kolon

i rengi 

 

Mukoz   

oluşturm

a 

 

Brom 

Thymol 

Blue 

besiyerin

de koloni 

rengi 

 

Congo Red 

besiyerind

e koloni 

rengi 

 

Hareket 

 

Katalaz 

 

Oksida

z 

AH1 - çubuk krem + sarımsı beyaz + + + 

AH 2 - çubuk krem + sarımsı beyaz + + + 

AH 3 - çubuk krem + sarımsı beyaz + + + 

AH 4 - çubuk krem + sarımsı beyaz + + + 

AH 5 - çubuk krem + sarımsı beyaz + + + 

AH 6 - çubuk krem + sarımsı beyaz + + + 

AH 7 - çubuk krem + sarımsı beyaz + + + 

AH 8 - çubuk krem + sarımsı beyaz + + + 

AH 9 - çubuk krem + sarımsı beyaz + + + 

AH 10 - çubuk krem + sarımsı beyaz + + + 
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AH 11 

AH 12 

AH 13 

AH 14 

AH 15 

AH 16 

AH 18 

AH 19 

AH 20 

AH 21 

AH 22 

AH 23 

AH 24 

AH 25 

AH 26 

AH 27 

AH 28 

AH 29 

AH 30 

AH 31 

AH 32 

AH 33 

AH 34 

AH 35 

AH 36 

AH 37 

AH 38 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk     

çubuk 

çubuk    

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk   

çubuk   

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

- 

- 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

beyaz 

beyaz 

beyaz 

sarımsı 

beyaz 

sarımsı  

sarımsı  

sarımsı 

sarımsı 

sarımsı 

beyaz 

sarımsı 

sarımsı 

beyaz 

sarımsı 

beyaz 

beyaz 

beyaz 

beyaz 

sarımsı 

beyaz 

sarımsı 

beyaz 

beyaz 

sarımsı 

sarımsı 

sarımsı 

pembe 

beyaz 

pembe 

beyaz 

pembe 

beyaz      

beyaz 

beyaz 

beyaz 

beyaz 

pembe 

beyaz 

beyaz 

pembe 

beyaz 

pembe 

pembe 

pembe 

pembe 

beyaz 

pembe 

beyaz         

pembe 

pembe 

beyaz 

beyaz 

beyaz 

- 

- 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

 

Tablo 10. İzolatlarının sitolojik ve biyokimyasal özellikleri 

 

 

Izolat 

No. 

 

Gram 

boyama 

 

Bakteri 

morfolojis

i 

 

Koloni 

rengi 

 

Mukoz   

oluşturm

a 

 

Brom 

Thymol 

Blue 

besiyerinde 

koloni 

rengi 

 

Congo Red 

besiyerind

e koloni 

rengi 

 

Hareket 

 

Katalaz 

 

Oksida

z 

AH 39 - çubuk krem + sarımsı beyaz + + + 

AH 40 - çubuk krem + sarımsı beyaz + + + 

AH 41 - çubuk krem + sarımsı beyaz + + + 

AH 42 - çubuk krem + sarımsı beyaz - + + 

AH 43 - çubuk krem + sarımsı beyaz + + + 

AH 44 - çubuk krem + sarımsı beyaz + + + 

AH46 - çubuk krem + sarımsı beyaz + + + 

AH 47 - çubuk krem + sarımsı beyaz + + + 

AH 48 - çubuk krem + sarımsı beyaz + + + 

AH 49 - çubuk krem + sarımsı beyaz + + + 
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AH 50 

AH 51 

AH 52 

AH 53 

AH 54 

AH 55 

AH 56 

AH 58 

AH 59 

AH 60 

AH 61 

AH 63 

AH 64 

AH 65 

AH 66 

AH 67 

AH 68 

AH 69 

AH 70 

AH 71 

AH 72 

AH 73 

AH 100 

AH 101 

AH 102 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk     

çubuk 

çubuk    

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk   

çubuk   

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

krem 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

sarımsı  

sarımsı  

beyaz 

sarımsı  

beyaz 

beyaz 

sarımsı  

sarımsı 

sarımsı 

sarımsı 

sarımsı 

sarımsı 

sarımsı 

sarımsı 

sarımsı 

sarımsı 

beyaz 

beyaz 

beyaz 

beyaz 

sarımsı 

sarımsı 

sarımsı 

sarımsı 

beyaz 

beyaz 

beyaz 

pembe 

beyaz 

pembe 

pembe     

beyaz 

beyaz 

beyaz 

beyaz 

beyaz 

beyaz 

beyaz 

beyaz 

beyaz 

beyaz 

pembe 

pembe 

pembe 

pembe 

beyaz 

beyaz         

beyaz 

beyaz 

pembe 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

 

Tablo 11. İzolatlarının sitolojik ve biyokimyasal özellikleri 

 

 

 
İzolat 

No. 

 

Gram 
boyam

a 

 

Bakteri 
morfoloji

si 

 

Kolon
i 

rengi 

 

Mukoz   
oluştur

ma 

 

Brom 
Thymol 

Blue 

besiyerind

e koloni 
rengi 

 

Congo 
Red 

besiyerin

de koloni 

rengi 

 

Hareket 

 

Katala
z 

 

Oksid
az 

AH 103 - çubuk krem + Sarımsı beyaz + + + 
AH 104 - çubuk krem + Sarımsı beyaz + + + 

AH 105 - çubuk krem + Sarımsı beyaz + + + 

AH 106 - çubuk krem + Sarımsı beyaz + + + 

AH 107 - çubuk krem - Beyaz pembe - - - 

AH 108 - çubuk krem + Sarımsı beyaz + + + 

AH 109 - çubuk krem + Sarımsı beyaz + + + 

AH 110 - çubuk krem + Sarımsı beyaz + + + 

AH 111 - çubuk krem + Sarımsı beyaz + + + 
AH 112 - çubuk krem + Sarımsı beyaz + + + 
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AH 113 
AH 114 

AH 115 

AH 116 

AH 117 
AH 118 

AH 119 

AH 120 

AH 121 
AH 122 

AH 123 

AH 124 

AH 125 
AH 126 

AH 127 

AH 128 

AH 129 
AH 130 

AH 131 

AH 132 

AH 133 
AH 135 

AH 136 

AH 137 

AH 138 
AH 139 

AH 140 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 

çubuk 
çubuk 

çubuk 

çubuk     

çubuk 
çubuk    

çubuk 

çubuk 

çubuk 
çubuk   

çubuk   

çubuk 

çubuk 
çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk 
çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk 
çubuk 

çubuk 

çubuk 

çubuk 
çubuk 

çubuk 

krem 
krem 

krem 

krem 

krem 
krem 

krem 

krem 

krem 
krem 

krem 

krem 

krem 
krem 

krem 

krem 

krem 
krem 

krem 

krem 

krem 
krem 

krem 

krem 

krem 
krem 

krem 

- 
+ 

+ 

+ 

+ 
- 

- 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
- 

- 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

beyaz 
sarımsı 

sarımsı 

beyaz 

sarımsı 
beyaz 

beyaz 

sarımsı 

sarımsı 
sarımsı 

sarımsı 

sarımsı 

sarımsı 
sarımsı 

sarımsı 

sarımsı 

sarımsı 
beyaz 

beyaz 

sarımsı 

sarımsı 
sarımsı 

sarımsı 

sarımsı 

sarımsı 
sarımsı 

sarımsı 

pembe 
beyaz 

beyaz 

pembe 

beyaz 
pembe      

pembe 

beyaz 

beyaz 
beyaz 

beyaz 

beyaz 

beyaz 
beyaz 

beyaz 

beyaz 

beyaz 
pembe 

pembe 

beyaz 

beyaz 
beyaz         

beyaz 

beyaz 

beyaz 
beyaz 

beyaz 

- 
+ 

+ 

- 

+ 
- 

- 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
- 

- 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

- 
+ 

+ 

- 

+ 
- 

- 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
- 

- 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

- 
+ 

+ 

- 

+ 
- 

- 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
- 

- 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

 

Tablo 12. İzolatlarının sitolojik ve biyokimyasal özellikleri (devamı) 

 

 

 

İzolat 
No. 

 

Gram 

boyam
a 

 

Bakteri 

morfoloji
si 

 

Kolon

i 
rengi 

 

Mukoz   

oluştur
ma 

 

Brom 

Thymol 
Blue 

besiyerind

e koloni 

rengi 

 

Congo 

Red 
besiyerin

de koloni 

rengi 

 

Hareket 

 

Katala

z 

 

Oksid

az 

AH 141 - çubuk krem + Sarımsı beyaz + + + 

AH 142 - çubuk krem + Sarımsı beyaz + + + 
AH 143 - çubuk krem + Sarımsı beyaz + + + 

AH 144 - çubuk krem + Sarımsı beyaz + + + 

AH 145 - çubuk krem + Sarımsı beyaz + + + 

AH 146 - çubuk krem + Sarımsı beyaz + + + 
AH 147 - çubuk krem + sarımsı beyaz + + + 

AH 148 - çubuk krem - beyaz pembe - - - 
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AH 160 - çubuk krem - beyaz pembe - - - 
AH 161 - çubuk krem - beyaz pembe - - - 

AH 163 

AH 164 

AH 165 
AH 166 

AH 167 

AH 168 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

çubuk 

çubuk 

çubuk 
çubuk     

çubuk 

çubuk 

krem 

krem 

krem 
krem 

krem 

krem 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

beyaz 

beyaz 

beyaz 
beyaz 

beyaz 

beyaz 

pembe 

pembe 

pembe 
pembe 

pembe 

pembe 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırmamızda yabani nohut, fiğ ve yonca bitkilerinden izole edilen 

bakterilerin teşhisinde geleneksel teşhis yöntemleri uygulanmıştır. 

Klasik yöntemlerde izolatların kültürel özelliklerinin Rhizobium türleri 

için belirtilen özelliklere uyup uymadıkları araştırılmış ve bu amaçla 

YMA, Brom Thymol Mavi’li ve Kongo Kırmızılı YMA besiyerlerinde 

üreme, Gram özelliği, hareket, katalaz ve oksidaz testlerine 

reaksiyonları incelenmiştir. Çeşitli araştırıcılar ( Beck et. al., 1993; 

Öğütcü et al, 2009)  Rhizobium bakterilerinin YMA besiyerinde beyaz-

krem renkli, opak, bazen şeffaf ve mukozlu koloniler oluşturduğunu, 

Brom Thymol Mavi içeren YMA’da hızlı üreyenlerin yeşil renkli 

besiyerini asit üreterek sarıya dönüştürdüğünü, Kongo Kırmızı’lı 

YMA’da ise pembe-beyaz veya opak koloniler oluşturduklarını 

bildirmektedirler. Bu özellikler bakımından  izolatların 36 tanesinin 

literatürde belirtilenler özelliklere uymadığı, 89 tanesinin ise literatürde 

belirtilen özelliklere uyduğu gözlemlenmiştir (Tablo 9,10,11,12). 

Genellikle agar plaklarında hızlı üreyen Rhizobium’ların 2-5 mm çaplı 

koloniler oluşturdukları belirtilmektedir (Somasegaran and Hoben 

1985; Öğütcü et al, 2009). Araştırmamızda elde edilen izolatların saf 
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kültürlerinde oluşturdukları kolonilerin büyüklüğü belirtilen sınırlarda 

olduğu gözlemlenmiştir.  

Kültürel özellikleri bakımından olumlu bulunan toplam 89 izolat 

hücresel yapı, Gram özellikleri ve hareket yetenekleri bakımından da 

incelenmiş ve hepsinin çubuk şeklinde, Gram (-) ve hareketli oldukları 

belirlenmiştir (Tablo 9,10,11,12). Bu bulgular Rhizobium cinsine ait 

bakterilerin sitolojik özellikleriyle de uygunluk göstermektedir (Matos 

ve Schröder, 1989; Holt 1994; Adıgüzel, 2010).  

Ayrıca Rhizobium bakterilerinin katalaz ve sitokrom oksidaz 

enzimlerine sahip oldukları bildirilmektedir (Gök, 1993; Öğütcü et al, 

2009). Genelikle katalaz enziminin anaerobik ve mikroaerofilik 

bakterilerde, sitokrom oksidaz enziminin de Gram (-) fakültatif 

anaerobik bakterilerde bulunmadığı belirtilmekte olup (Tamer 

vd.,1986)  izolatlarımızın 28 tanesi bu iki test bakımından da pozitif 

bulunmuştur (Tablo 9,10,11,12). 

Araştırmada belirlenen izolatların moleküler düzeydeki tanılanmaları 

yapıldıktan sonra simbiyotik etkenlik ve azot bağlama potansiyellerinin 

araştırılması ve tarla denemeleriyle de rekabet yeteneklerinin tespit 

edilmesinden sonra tarımsal faaliyetlerde mikrobiyal gübre olarak 

kullanılabileceği tavsiye edilebilir. 

 Sonuç olarak;  

1- İzolatların çeşitli metodlar kullanılarak fenotipik tanısının 

yapılması; özellikle bu alanda çalışan kişilere Rhizobium 
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türlerinin kültürel, morfolojik ve biyokimyasal özellikleri 

konusunda bilgi verecektir. 

2- Toprak mikroorganizmalarının biyoçeşitliliğine özellikle de 

Rhizobium çeşitliliğinin belirlenmesinde literatüre önemli 

katkıda bulunacaktır.  

Rhizobium taksonomisiyle ilgili çalışmalar yapan araştırıcılara yeni 

türler hakkında bilgi verecek özelliklede bölgenin Rhizobium 

genomunun belirlenmesine katkıda bulunacaktır. 

3- Bölgede tarla denemeleri yapıldıktan sonra (özellikle doğal 

ortamda rekabette başarılı olan türlerin) kültür bitkilerine 

aşılanarak mikrobiyal gübre olarak kullanıması tavsiye edilebilir. 

4- Rhizobium bakterileri baklagil bitkilerinin azot ihtiyacını 

karşıladığı için bölgede baklagil tarımı yapan çiftçilere N’lu 

gübre olarak (mikrobiyal gübre) tavsiye edilebilir. Ticari gübreler 

hem pahalı hemde doğada birikim sonucu çevre kirliliğine sebep 

olduğu için alternatif gübre olarak kullanılması sürdürülebilir 

tarım için katkı sağlayacaktır.  

5-Rhizobium türleri bu bölgeden izole edildiği için bu türler toprakta 

daha iyi kolonize olacak ve ticari mikrobiyal gübrelerden çevre 

şartlarına daha iyi adapte olacaktır. 
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