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ÖNSÖZ 

 

Değerli okuyucularımız; 

Tarım ve hayvancılık, giderek artan insan nüfusunun besin 

ihtiyacı sorununa çözüm sunmasındaki kritik rolü nedeniyle 

dünya ekonomisinde stratejik öneme sahip önemli 

sektörlerinden birisidir. Bu kitabımızda, Türkiye’nin meyve 

çeşit zenginliği, küçükbaş hayvanlarda yardımcı üreme 

teknolojileri, koyun ve keçilerde üreme, tarımsal atıkların 

değerlendirilmesinde katı hal fermantasyonu, arı ürünlerinin 

antiviral özellikleri, bal arısı (Apis mellifera L.) kolonilerinde 

muhtemel kışlama kayıpları sebepleri ve stratejik önerilerin 

incelenmesi başlıkları altında tarım ve hayvancılık sektörünün 

önemli bir sorunu ele alan araştırmaları ayrı ayrı bölümlerde 

incelendiği “Tarım ve Hayvancılık Üzerine Akademik 

Araştırmalar” isimli yeni bir kitap ile karşınızdayız.  

Bu eserin hazırlanmasında emeği geçen kıymetli 

yazarlarımız Prof. Dr. Ayhan CEYHAN, Prof. Dr. 

Ümmügülsüm ERDOĞAN, Doç. Dr. Yaşar ERDOĞAN, Dr. 

Öğretim Üyesi Yahya Yasin YILMAZ, Dr. Öğretim Üyesi 

Aybike KAMİLOĞLU, Doktorant Hüseyin Göktuğ FİDAN’a 

katkıları ve kitabın hazırlanma aşamasında yardımlarını ve 

desteğini esirgemeyen Sayın Sefa Salih BİLDİRİCİ’ye, 

yayınlanma aşamasında desteği ve emeği geçen İksad Yayınevi 

çalışanlarına teşekkürlerimi sunarız. 

 

   YAYIN EDİTÖRLERİ 

   Prof. Dr. Vecihi AKSAKAL 

Prof. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL 
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GİRİŞ 

 

Evcil koyun (Ovis aries) ve keçiler (Capra hircus), 

bovidae familyasına ait ilk evcilleştirilen türlerdendir. Keçi 

yetiştiriciliği özellikle tropik bölgelerde hayvansal protein 

kaynağı bakımından çok önemlidir.  

Türkiye’de küçükbaş hayvan sayısı 2020 yılı itibariyle 

koyun sayısı 42.712.580 baş, keçi sayısı 12.350.811 başa 

çıkmıştır (TÜİK, 2021). Koyun ve keçilerin gebelik süresi 

yaklaşık beş aydır ve gebelik başına birden fazla yavru üretme 

olasılıkları nedeniyle üretim yöntemleri hala büyük ölçüde 

entansifleştirilebilen türlerdir.  

Küçükbaş hayvan sürülerinin (koyun veya keçi) üretim 

potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için üreme oranını 

artırmak esastır.  

Üreme etkinliğini sınırlayan, yani doğurganlığı, yavru 

verimini, yavruların hayatta kalmasını ve iki doğum arası 

dönemi etkileyen bazı faktör vardır. Koyun ve keçilerde üreme 

organlarının anatomik yapısı ile fonksiyonlarının iyi bilinmesi 

başarılı bir yetiştiricilik için önemlidir.  
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KOYUN VE KEÇİLERDE ÜREME ORGANLARI VE 

GÖREVLERİ 

 

Erkek Üreme Sistemi (Systema Genitalia Masculina) 

Erkek gonadlar, testisler karın duvarının derisinden ve bağ 

dokudan türetilen kese benzeri bir yapı olan skrotum içinde, 

karın dışında yer alır (Hafez 2000).  

Erkek üreme sistemi sırasıyla; erbezi (testis), epididimis, 

duktus deferens, ek üreme bezleri (glandulae genitales 

accessoriae), ampullae, vesikula seminalis ve prostat, kovper 

bezi, sidik yolu (urethra masculina), penis (kamış), ve sünnet 

derisidir (preputium) ve testis torbası (skrotum) denilen bir yapı 

içinde bulunur (Kaymakçı, 2009). 

1.Testisler 

2.Epididimis 

3.Duktus deferens (Vas Deferens) 

4.Ek üreme bezleri 

a) Ampullae 

b) Vesikula Seminalis 

c) Prostat 

d) Kovper bezi 



TARIM VE HAYVANCILIK ÜZERİNE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR | 9 

  

5.Üretra Maskulina 

6.Penis’dir. 

 

Şekil 1. Erkek Üreme Organı 

(https://www.zoetis.com.au/livestock-solutions). 

 

Testis (Erbezi) 

Testislerin başlıca fonksiyonu erkek üreme hücrelerinin 

üretilmesi ve erkek cinsiyet hormonlarının üretimidir 

(Kaymakçı 2009). Erkek üreme organı olan testisler, 

epididimisle birlikte testis torbası içerisinde bulunan oval şekilli 

bir çift organdır. Esas görevi erkek üreme hücresi olan 
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spermatozoayı üretmektir. Elastik olmayan bu zar, erbezinin iç 

oluşumlarının genişlemesine izin vermez. Bu nedenle kesitlerde 

iç yapının dışarıya doğru taştığı görülür. Bu katmandan içeri 

doğru bir dizi değişik kalınlıkta, bağ doku bölmeleri septula 

testis uzanır. İçerisinde kan damarları ve sinirlerin bulunduğu 

septula testis’ler, organı loplara (lobuli testis) ayırır. Lopların 

içerisinde çevrede fazla bükümlü olan tubuli seminiferi contorti 

ile ortaya doğru düzelmiş tubuli seminiferi recti adı verilen 

tohum boruları bulunur. Tohum boruları ductuli efferentes testis 

olarak epididimidis’e girerler. Erkek üreme hücresi olan 

spermatozoa, tubuli seminiferi’lerin duvarındaki hücreler 

tarafından oluşturulur (Kaymakçı, 2009; Hazıroğlu ve ark. 

2018). 

Testis Torbası (Erbezi Torbası, Skrotum) 

Testis ile epididimis kanalını içerisinde tutan bir kesedir. 

Ruminant ve tek tırnaklılarda arka bacakların arasında (Bearden 

ve ark., 2004) bulunduğu halde, domuz ve etçillerde daha geriye 

yani anüs’e yaklaşmıştır. Testis torbası derisi ince olup 

içerisinde çok sayıda yağ ve ter bezi bulunur (Hazıroğlu ve ark., 

2018). Testis torbasının başlıca işlevi spermatogenesis olayı için 

testislere vücut sıcaklığından daha düşük sıcaklık sağlamaktır. 
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Ayrıca düşük sıcaklıkta, testislerin bir çift kas ile yukarı 

çekilmesini ve yüksek sıcaklıkta ise soğutmak amacıyla aşağı 

inmesini sağlayarak sıcaklığı ayarlamada rol oynar (Kaymakçı, 

2009; Bearden ve ark., 2004).  

Epididimis ve Duktus Deferens 

Epididimis’de üç esas anatomik yapı vardır. Epididimis’in 

genişlemiş üst kısmına kaput epididimidis, orta parçasına korpus 

epididimidis, alt parçasına kauda epididimidis denir (Hafez, 

2000). Testisle birlikte, torba içerisinde onun bir kenarına 

yapışık olarak bulunur (Hazıroğlu ve ark., 2018). Görevi, 

spermatozoa’nın spermayı depo etmek, ejekülasyondan sonra 

olgunlaşmasını sağlamaktır (Kaymakçı, 2009). Çiftleşmeyi 

takiben ejekülasyon anında içerisinde bulunan spermatozoa hem 

dairesel hem de uzunlamasına kasılmaları ile bir sonraki iletim 

kanalı olan duktus deferens’e doğru iletirler. Spermin 

epididimden taşınması yaklaşık 9-13 gün sürer. Spermin 

olgunlaşması, epididim yoluyla iletimi sırasında gerçekleşir; 

Sperm korpus epididimise girerken motilite artar. Epididimisde 

depolanan spermatozoa, birkaç hafta boyunca döllenme 

kapasitesini muhafaza eder. Cauda epididimidis başlıca 

depolama organıdır ve toplam epididimal spermatozoanın 
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yaklaşık %75'ini içerir (Hafez, 2000). Testisten çıkan ince 

tohum kanalları birleşerek duktus epididimidisi adıyla tek kanalı 

oluştururlar. İçerisinde daha fazla spermatozoa depolamak için 

kıvrımlı bir yapı gösteren bu kanal daha sonra duktus deferens 

olarak karna doğru uzanır. Duktus, epididimidisin devamı 

niteliğindedir. Onunla üretra arasında seyreden iletim kanalıdır. 

Görevi, spermatozoa’yı üretraya geçirmektir. Duktus deferens, 

testis hizasından karna doğru geçtikten sonra testisin damar ve 

sinirleriyle birlikte seröz bir kılıfla sarılarak funiculus 

spermaticus adı verilen kordonun oluşumuna katılır. Funiculus 

spermaticus, kastrasyonun (eneme, kısırlaştırma, hadım etme) 

yapıldığı yer olmasından dolayı önemlidir. Karın duvarını kasık 

kanalından (canalis inguinalis) geçen her iki yanın duktus 

deferensleri pelvis boşluğu içerisindeki üretranın dorsal duvarı 

üzerinde sonlanır (Hazıroğlu ve ark., 2018). 

Duktus deferens, kauda epididimisin devamı gibi başlar ve 

duktus ejakulatoriusa kadar uzanır. Epididemisde depo edilen 

spermaların duktus ejakulatoriusa kadar taşınmasını sağlar. 
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Ek Üreme Bezleri (Glandulae Genitales Accessoriae) 

Prostat ve bulbouretral bezler salgılarını üretraya dökerler, 

burada ejakülasyon sırasında spermin sıvı süspansiyonu ve 

duktus deferensten ampuller salgıları ile karışırlar. Boşaltım 

kesesi kanalı ve duktus deferens, üretraya açılan ortak bir 

ejakülatör kanalı paylaşabilir (Hafez, 2000). Ek üreme bezleri 

olan; vesicula seminalis, prostat bezi, cowper bezi ya da 

glandula bulbourethralisdi (Özkütük ve Göncü, 1996; 

Kaymakçı, 2009; Hafez, 2000; Bearden ve ark., 2004), 

üretra’nın pars pelvinası çevresine dizilmiş üç bezden oluşur. 

Kranialden kaudale doğru, glandula vesicularis, prostat ve 

glandula bulbourethralisdir. Gelişmeleri ve fonksiyonları 

cinsiyet hormonlarının etkisi altındadır. Bezlerin salgıları, 

semenin büyük bir bölümünü oluşturur. Bu bezlerdeki salgılar, 

spermatozoanın iletimini sağladığı gibi bir beslenme ortamı 

görevi de yapar. Ayrıca dişi üreme yolundaki asit ortam 

karşısında onların korunmasını da sağlar (Hazıroğlu ve ark., 

2018). 

Dissemine prostat, bulbourethral bezlerin kanallarına 

kadar kaudal olarak uzanır. Erkek üreme sisteminin en büyük 

bezidir. Prostat dokusu dıştan ince ve sağlam bir kapsülle 
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capsula prostatica sarılıdır. Prostat bezi kanallarında bir miktar 

salgı depo edilir. Ejakulasyon sırasında ara dokuda bulunan 

kasların kasılmasıyla buradaki salgı üretraya geçer. Dış sidik 

yolu denilen üretra ile hemen hemen kaynaşmış ve onu sarmış 

durumdadır. Spermanınım kendine has kokusunun bu bezin 

salgısı ile oluştuğu düşünülmektedir (Hazıroğlu ve ark., 2018). 

Diğer bez olan glandula bulbourethralis bir çifttir. Herbiri 

üretra’nın kaudal ucunun dorsalinde yer alır. Ruminatlar 

glandula bulbourethralis salgılarını üretra içerisine boşaltır 

(Hazıroğlu ve ark., 2018). Spermin taşınması için sıvı 

sağlamanın yanı sıra, bezlerin ejakülata katkıda bulunduğu 

spesifik kimyasal ajanlar hakkında çok şey bilinmesine rağmen, 

yardımcı bezlerin işlevi belirsizdir. Fruktoz ve sitrik asit, evcil 

geviş getirenlerin seminal vezikül salgılarının önemli 

bileşenleridir (Hafez, 2000). 
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Şekil 2. Ekleti bezlerinin sırt karın yönünden görünüşü. (Kalça 

kemiğinin ön ucundan bir bölümü çıkartılmış). a: Ampulla 

duktus deference; bs: bulbospongiosus kası; bu: bulbouretral 

bezi; dd: duktus deferens; ic: ischiocavernosus kası; pel.u: 

pelvik üretra; rp: erakrtör penis kası; ub: idrar kesesi; vg: 

vesicula seminalis bezi (Hafez, 2000). 
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Penis (Kamış) 

Penis çiftleşme organı olarak görev yapar. Caverna denen 

iç boşlukları, kan ile dolduktan sonra şişen ve sertleşen dokudan 

yapılmış bir organdır. Aşım sırasında spermayı dişi üreme 

organlarından vajina içine koymaya yarayan bir oluşumdur 

(Kaymakçı, 2009; Hazıroğlu ve ark., 2018). 

Erkek Dış Sidik Yolu (Urethra Masculina) 

Bu organa hem sidik hem de sperma boşaldığından kanalis 

ürogenitalis adı verilir (Kaymakçı, 2009). Üretra masculina, 

pelvis içerisinde bulunan pars pelvina ile diğeri dışarıda penisin 

ventral yüzünde bulunan pars penina olmak üzere iki bölümden 

oluşur. Sidik kesesinin boyun bölümündeki ostium urethrae 

internum ile başlayıp, glans penisin ucundaki ostium urethra 

externum ile sonlanır. Üretra’nın pars pelvina’sının ostium 

üretra internum’dan başlayıp duktus deferenslerin açıldığı yere 

yani prostata kadar olan kısa bölümüne pars preprostatica denir. 

Bu bölüm sadece idrar iletir. Bundan sonraki kısma ise hem idrar 

hem de sperma iletir. Pars pelvina’nın pars preprostaticasından 

sonraki bölümüne duktus deferenslere ilaveten glandula 

vesicularis, prostata ve glandula bulbourethralis’in akıtıcı 
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kanalları da açılırlar. Pars penina penis altında yer alan üretranın 

en uzun bölümüdür. Ruminatlarda bunun dış ucu glans penisi 

aşarak processus urethralis isimli, 2-3 cm uzunluğunda serbest 

bir boru halinde dışarıya uzanır. Bunun ucunda üretranın ostium 

urethra externum isimli dış açılma deliği vardır. Üretranın bu 

bölümünün mukozasında bulunan glandula urethralis isimli 

bezler salgılarını üretra içine akıtarak daima kaygan olmasına 

neden olurlar (Kaymakçı, 2009; Hazıroğlu ve ark., 2018). 

Sünnet Derisi (Preputium, Çav Torbası) 

Penisin serbest ucunun etrafı ereksiyonla boyu ve genişliği 

değiştiğinden karnın ventral duvar derisinden bükümlü bir 

deriden oluşumdur (Kaymakçı, 2009). Penis kaslarından 

preputiumla ilgili olan musculus preputialis cranialis sünnet 

derisini öne doğru itererken, musculus preputialis caudalis ise 

geriye doğru çekmektedir (Hazıroğlu ve ark., 2018). 

 

Dişi Üreme Organları (Organa Genitalia Feminina) 

Dişi üreme organları; yumurtalık (ovarium), yumurta 

kanalı (Tuba Uterina, Oviduct, Fallop Kanalı), uterus (rahim, 
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Döl yatağı), vajina (vagina, döl yolu), vulva (döl yolu ağzı) ve 

bızırdan (clitoris) meydana gelmiştir. 

 

 

 

Kaynak:https://toaaps.weebly.com/reprodutiv

e-system.html 

Kaynak:https://www.zoetis.

com.au 

Şekil 3. Koyun ve Keçide Dişi Üreme Organı  

Dıştan içe doğru dişi üreme organları; 

1. Vulva (Döl yolu ağzı) 

2. Vajina (döl yolu) 

3. Döl Yatağı (Uterus) 
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Döl Yatağı Boynu (Serviks Uteri) 

Döl Yatağı Gövdesi (Korpus Uteri) 

Döl Yatağı Boynuzu (Kornu Uteri) 

4. Yumurta (Oviduct, Tuba Uterina, Fallop Kanalı) Kanalı 

5. Yumurtalık (Ovarium) 

Ovaryum (Yumurtalık) 

Dişi üreme hücresinin geliştiği yer olan gonadlar iki 

adettir. Yumurtalıklar aynı zamanda endokrin bir dokudur ve 

steroid hormonlardan östrojen, progesteron ve az miktarda 

testosteron buradan salgılanır. Yumurtalıkların iki esas görevi 

vardır. Bunlardan ilki dişi üreme hücresi olan yumurtayı 

üretmek ve ikincisi de üreme hormonlarını salgılamaktır 

(Kaymakçı 2009). Dişi üreme bezleri olan yumurtalıklar 

testislerin aksine bütün gelişim sürecini vücut boşluğunun 

içerisinde tamamlayan, sağ ve sol böbreklerin gerisinde bulunan 

bir çift organdır. Dişi üreme hücresi olan yumurtanın oluştuğu 

organ olan yumurtalıklar pembemsi beyaz, grimtırak renkli, oval 

veya yuvarlaktır. Kıvamları sert ve elastik olup çoğunlukla 

üzerleri, folliküllerden ötürü çıkıntılı bir görünümdedir. 

Yumurtalıklar yerlerine, üreme organlarını karın duvarına 

ligamentum latum uterinin mesovarium denen kranial parçaları 
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tarafından bağlanırlar. Yumurtalıklara gelen ve giden kan ve 

lenf damarları ile sinirler mesovariuma sarılı olarak organa 

ulaşırlar. Yapısal bakımdan ovaryumlar dışta cortex ovarii ve 

içte medulla ovarii olmak üzere iki farklı bölümden 

oluşmuşlardır. Testislerde olduğu gibi yumurtalıklar da dıştan 

tunica albuginea denen sert bir zarla örtülmüştür (Hafez, 2000; 

Bearden ve ark., 2004; Hazıroğlu ve ark., 2018). 

Yumurta Kanalı (Tuba Uterina, Oviduct, Fallop Tüpü) 

İç boşluğu salgı ve kirpiksi hücrelerle kaplı kıvrımlı bir 

borucuk şeklindedir. Yumurta hücresi bu kanal içinde ilerlerken, 

spermatozoonla karşılaştığında döllenebilir. Her biri kendi 

tarafının ovaryumları ile aynı tarafın rahim boynuzu (cornu 

uteri) arasında seyreden, sağ ve solda iki adet ince, kassal 

borulardır. Yumurtayı yumurtalıklardan rahme iletme görevini 

üstlenmişlerdir. Yumurta bu yolculuk sırasında olgunlaşır. 

Yumurtanın birkaç saatlik bir yaşam süreci olduğuna göre 

çoğunlukla döllenme yumurta kanalında meydana gelir. Çok 

hareketli olan spermatozoa, yumurta kanalı mukosasındaki 

kirpikler (cilia) ve salgı akımı ile ters yönde çarpışarak 

yumurtalığa doğru ilerlerler. Yumurta ile karşılaştığında hemen 

onun içerisine girer ve döllenme işlemi tamamlanmış olur. Tuba 
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uterina’nın ovaryum’a yönelik, huni şeklindeki ucuna 

infundibulum tubae uterinae denir. Bunun ortasında ostium 

abdominale tubae uterinae isimli bir delik bulunur. Dişi kanal 

sisteminin bu kısmı sağlı sollu bir çifttir ve yumurtalığa yakın 

huni biçiminde bir yapıdır. Dişi üreme hücresinde bulunan 

yumurta bu delikten tuba uterina içerisine düşer. Geriye doğru 

çok kıvrımlı bir yapı gösteren bu bölümün uterusa doğru uzanan 

kısmının ucunda, uterusa açılan ostium uterinum tubae isimli bir 

delik bulunur. Tuba uterina, yerine mesosalpinx adı verilen 

yapıyalar asılmıştır (Hafez, 2000; Kaymakçı 2009; Hazıroğlu ve 

ark., 2018). 

Rahim (Uterus, Döl Yatağı) 

Rahim, önde yumurta kanalı arkada ise kılıf denilen vajina 

ile ilişkili olan, içi boş kassal bir organdır. Uterusun çalışması 

hormonların denetimindedir. Memelilerde uterusun birçok 

görevi vardır. Birincisi çiftleşmeye serviks uteriye gelen 

spermatozotlerin yumurtalık yoluna taşınmasını sağlamaktadır. 

İkicisi ise yumurtalık yoluna gelen spermatosidlerin dölleme 

yeteneğine ermesine yardımcı olmaktır. Rahim döllenmiş 

yumurtanın gelip yerleştiği ve doğuma kadar kaldığı yerdir. 

Plasenta oluşana kadar zigot uterus tarafından beslenir. 
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Gebeliğin sonunda fetüsü kendi kaslarının güçlü kasılmaları ile 

doğum kanalı veya çiftleşme yolu aracılığı ile dış dünyaya 

çıkartır. Uterus; öne doğru uzayan iki adet Kornu uteri (boynuz), 

Korpus uteri (gövde) ve serviks uteri (boyun) bölümlerinden 

oluşur. Endometriyal sıvı esas olarak serum proteinlerini ve az 

miktarda uterusa özgü proteinleri içerir. Bu proteinlerin oranı ve 

miktarları üreme döngüsüne göre değişir. Endometrium ve 

sıvıları üreme sürecinde önemli bir rol oynar. Bunlar; spermlerin 

ejekülasyondan sonra döllenme kanalına taşınması, korpus 

luteumun fonksiyonunun belirlenmesi, tutunma, gebelik ve 

doğumun başlatılmasıdır (Hafez, 2000; Kaymakçı, 2009; 

Hazıroğlu ve ark., 2018). 

Dölyatağı Boynuzu (Kornu Uteri) 

Kornu uteri, sağlı sollu olmak üzere bir çifttir ve korpus 

uterinin kranialinden çıkarak sağlı sollu öne doğru ve 

birbirinden uzaklaşarak giden borusal yapıdır (Kaymakçı, 

2009). 
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Korpus Uteri (Döl Yatağı Gövdesi); 

Kornu uteriler ile serviks arasında bulunur ve değişik 

uzunluklarda, basit bir kassal borudur (Kaymakçı, 2009; 

Hazıroğlu ve ark., 2018). 

Serviks Uteri (Dölyatağı Boynu) 

Uterus ile vajina arasında kalan bölümdür ve kalın cidarlı 

mukozası kıvrımlar gösteren ayrı anatomik ve fizyolojik yapıya 

sahip bir organdır. Spermatozoonlar serviksi geçerek yumurta 

kanalına ulaşır. Serviksteki bezlerden müköz yapıda bir salgı 

salgılanır. Serviks uterinin en önemli görevi uterus boşluğunu 

gerek mikrobik gerekse makrobik zararlılardan korumaktır. 

Normalde kapalı olan kanaldan içeri girmek özellikle gebelik 

döneminde olanaksızdır. Kanal sadece çiftleşme döneminde ve 

doğumda açılır (Kaymakçı, 2009; Hazıroğlu ve ark., 2018). 

Serviks, vajinaya kaudal olarak çıkıntı yapan sfinkter 

benzeri bir yapıda, ağırlıklı olarak bağ dokusundan oluşan ve 

sadece az miktarda düz kas dokusu bulunan fibröz bir organdır. 

Serviks kalın bir duvar ve daralmış lümen ile karakterizedir ve 

spermin rahme girmesine izin vererek hafifçe gevşediği östrus 
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dönemi dışında sıkıca kapalıdır. Rahim ağzından çıkan mukus 

vulvadan dışarı atılır. 

Serviks üreme sürecinde birkaç rol oynar:  

(a) Servikal mukus yoluyla uterus lümenine sperm 

taşınmasını kolaylaştırır, (b) Sperm rezervuarı görevi görür, (c) 

Canlı sperm seçiminde rol oynayabilir. Böylece cansız ve 

kusurlu spermlerin taşınmasını önleyebilir. Gebelik sırasında, 

oldukça viskoz, kıvrılmayan, kalın ve bulanık bir mukus servikal 

kanalı tıkar, sperm taşınmasına ve uterus lümenindeki 

bakterilerin istilasına karşı etkili bir bariyer görevi görür ve 

böylece uterus enfeksiyonlarını önler. Rahim ağzının açık 

olduğu diğer tek zaman doğumdan öncedir. Bu sırada servikal 

tıkaç sıvılaşır ve serviks; fetüsün ve fetal zarların atılmasına izin 

vermek için genişler (Hafez, 2000; Bearden ve ark., 2004). 

Vajina  

Serviks uteri ile vulva arasındaki kısımdır. Vajina, inek ve 

koyunlarda semenin bırakıldığı yerdir. Duvarı oluşturan epitel 

örtüsü, birçok memelide kızgınlık döngüsü evrelerine göre 

farklılıklar gösterir. 
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Vajinal duvar yüzey epiteli, kas tabakası ve serozadan 

oluşur. Vajinanın kas tabakası, rahmin dış kısımları kadar iyi 

gelişmemiştir. Kalın bir iç dairesel tabaka ve ince bir katmandan 

oluşur. Bu katman; muskularis, kan damarları, sinir demetleri, 

sinir hücresi grupları ve gevşek ve yoğun bağ dokusu ile iyi 

beslenir. Östrus döngüsü sırasında vajinal değişikliklerde tür 

farklılıkları vardır. Bu farklılıklar muhtemelen östrojen, 

progesteron ve nihayetinde gonadotropinler için farklı sekresyon 

oranlarını yansıtmaktadır. Bununla birlikte, vajinal smear, 

döngünün evresini veya hormonal anormallikleri teşhis etmede 

yararlı değildir. Vajinal kasılma, cinsel tepkilerde ve 

muhtemelen sperm taşınmasında önemli bir rol oynar. Vajina, 

rahim ve yumurta kanallarının kasılması, prekoital stimülasyon 

sırasında vajinaya salgılanan sıvı tarafından aktive edilir. 

Vajina, sperm antijenine uterus ve yumurta kanalından daha 

fazla maruz kaldığından, vajina sperm antijen antikor 

reaksiyonu için ana yerlerden biri gibi görünmektedir. Vajinanın 

üremede birden fazla işlevi vardır. Meninin biriktiği ve spermin 

servikal mukus kolonunun makro molekülleri yoluyla taşınana 

kadar pıhtılaştığı bir çiftleşme organıdır. Boşalmayı takiben, 

seminal plazma uterusa taşınmaz; çoğu dışarı atılır veya vajina 

duvarlarından emilir. Seminal plazmanın bazı biyokimyasal 
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bileşenleri vajinada emildiğinde dişi üreme sisteminin diğer 

bölümlerinde fizyolojik tepkiler gösterir. Vajinal sekresyonun 

pH'sı sperm için elverişsizdir. Servikal mukus, vajinal sekresyon 

ve seminal plazmanın karmaşık bir etkileşimi, spermleri servikal 

mukus miseller yoluyla taşınana kadar koruyan bir tamponlama 

sistemini indükler. Vajina; serviks, endometrium ve yumurta 

kanalının salgıları için bir boşaltım kanalı görevi görür; aynı 

zamanda doğum sırasında doğum kanalı görevi görür. Bu 

işlevler, kasılma, genişleme, içe dönüş, salgılama ve emilim gibi 

çeşitli fizyolojik özellikler aracılığıyla gerçekleştirilir (Hafez, 

2000). 

Serviks uteri ile kılıf giriti denilen vestibulum vajina 

arasında yer alan ince duvarlı borusal bir organdır. Vestibulum 

vajina, vulva ve klitoris ile dişinin çiftleşme organlarını 

meydana getirir. Çiftleşmede esnasında penis buraya kadar 

girer. Bu fonksiyonun dışında vajina, doğum yolunun önemli bir 

bölümünü de oluşturur (Hazıroğlu ve ark., 2018). 
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Kılıf Giriti, Mehbil Giriti (Vestibulum Vajina) 

Hem üreme hem de boşaltım sistemine aittir. Yani bu 

üreme sistemlerinin salgıları ve gerekli işlevleri için ortak bir yol 

olmuştur. 

Kırmızımtırak renkli olan vestibulum vajina mukozası 

içerisinde mukus üreten bezler bulunur. Bezlerin salgıladığı 

mukus vestibulum yolunu yağladığından çiftleşme ile doğumda 

işlevsel yönden büyük kolaylık sağlar. Kızgınlık döneminde 

bolca mukus salgılanır. Bu salgı, feremon denen ve erkekleri 

çekici koku hormonları kapsadığından karşıt cinsin, dişisini 

arayıp bulmasını sağlar (Bearden ve ark., 2004; Hazıroğlu ve 

ark., 2018). 

Vulva (Ferç) ve Bızır (Klitoris) 

Genital kanalın en dışta kalan bölümüdür. Dişi üreme 

yolunun dışarı açılan yarık şeklindeki en son kısmıdır. Esasen 

labium vulvae adı verilen sağ ve sol dudaklardan oluşan ve 

hemen anüsün altında yer almaktadır. Klitoris, vulva 

dudaklarının alt iç kısmı içerisinde bulunan ve penis karşılığı 
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olan bir organdır (Bearden ve ark., 2004; Hazıroğlu ve ark., 

2018). 

ÜREME HORMONLARI 

Hayvanlarda üreme olayları büyük ölçüde hormonların 

etkisi altında meydana gelmektedir. Genelde hayvanların 

eşeysel olgunluk dönemlerine girmeleriyle etkilerini gösteren 

hormonlar cinselliğin oluşması, farklılaşması, dişi ve erkek 

üreme hücrelerinin üretilmesi, cinsel istek ve belirtilerinin 

ortaya çıkması, döllenme, gebelik, doğum ve laktasyon gibi 

üreme etkinliklerini kontrol eder. Hormonlar, kan ya da lenf 

yoluyla doku ya da organları etkileyerek, işlevlerini düzenleyen, 

kanalsız içi salgı bezlerinden salgılanan doğal kimyasal 

maddeler (Kaymakçı, 2009) olup uyarma, harekete geçirme, 

heyecanlandırma gibi etkilere sahiptir (Özkütük ve Göncü, 

1996).  

Hormonların başlıca özellikleri; 

1- Hormonlar endokrin bezlerden salgılandığı gibi, küçük hücre 

gruplarından, tek hücrelerden ya da sinir dokularından da 

salgılanabilir. 
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2- Hormonlar, çoklukla kan olmak üzere lenf sıvısı gibi vücut 

sıvılarıyla tüm organizmaya taşınır.  

3- Ulaştıkları bez doku ve hücrelerde özel etkiler oluşturur. 

4- Hormonların çoğu kan dolaşımı ile vücudun her yerine 

taşındıkları halde sadece hedef hücrelerde etkili olmaktadır.  

5- Büyüme hormonu gibi hormonlar vücudun tüm hücrelerine 

etki edebilir.  

6- Yaygın etkili hormonların yanında ancak salgılandığı yerde 

etkili olan hormonlar vardır. İç salgı bezlerinin ürettiği 

hormonlar; az ya da çok, belirli yoğunlukta kan veya vücut 

sıvılarında bulunur. 

7- Genel olarak hormonlar vücutta metabolik aktivitelerin 

düzenlenmesinde göre yaparlar (Kaymakçı, 2009). 

Üreme hormonları temel olarak dört ana sistem veya organdan 

üretilir.Bunlar: 

1-Hipotalamusun çeşitli bölgeleri,  

2-Hipofiz bezinin ön ve arka lobları,  

3- Gonadlar (testis ve yumurtalık, interstisyel dokuları ve korpus 

luteum dahil) ve  

4-Uterus ve Plasenta’dır (Hafez, 2000). 
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Hormonların isimleri, salgılandığı yerler ve temel görevleri 

Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Üremeden sorumlu hormonların üretildiği yerler ve 

fonksiyonları (Bearden ve ark., 2004) 

Bezler Hormon Kimyasal 

Yapısı 

Görevi 

Hipotalamus 

Gn-RH Peptit  FSH ve LH salınması 
Prolaktin inhibe edici 

faktör (PIH) 

Peptit  Prolaktinin 
tutulması 

Prolaktin salgılatıcı 

hormon (PRF) 

Peptit  Prolaktininin 
salınması 

Kortikotropin 

Serbestleştirici 

hormon (CRH) 

Peptit  ACTH salınımı 

Hipofiz 

Bezinin Ön 
(Anterior) 

Lobu 

Hormonlar 

Follükülleri Uyaran 

Hormon (FSH) 

Protein  Follükül gelişimi 

 Östrojen salınımı 

 Sperma üretimi 
Follükülleri 

Baskılayan Hormon 
(LH) 

Protein  Yumurtlama 

 Korpus luteumun 
oluşumu  

 Testesteron salınımı 
Prolaktin Protein  Süt sentezi 
ACTH Polipeptit  Glikokortisoidin 

salınması 
Hipofiz 

Bezinin Arka 
(Posterior) 

Lobu 

Hormonlar 

Oksitosin Peptit  Doğum 

 Sütün indirilmesi 

Yumurtalıklar 

Östrojen Steroid  Çiftleşme 
davranışları 

 İkincil cinsiyet 
özellikleri 

 Dişi Üreme kanal 
sisteminin 
korunması 
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 Meme bezlerinin 
büyümesi 

Progesteron Steroid  Gebeliğin devamı 

 Meme bezlerinin 
büyümesi 

Relaxin Polipeptit Steroid  Pelvisin 
genişlemesi 

 Serviksin açılması 
İnhibin Protein  FSH salınımını 

engellemek 

Testisler Testesteron 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Baskılayıcı 

Steroid 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Protein 

 Erkelerde aşım 
davranışları 

 Spermanın 
oluşturulması 

 Erkek üreme 
sisteminin 
korunması 

 Bezlerin 
fonksiyonu 

 FSH salınımını 
engellemek 

 

Adrenal 
Korteks 

Kortiziol Steroid  Doğum 

 Süt sentezi 

Plesanta Kadın plesanta 
(koryon zarı) hormonu 

(hCG)) 

Protein  LH hormon etkisi 

 Gebe kısrak Serumu 

(PMSG) 

Protein  FSH hormonu 
etkisi 

 Östrojen*   

 Progesteron*   

 Relaksin*   

Uterus ProstaglandinF2α 

(PGF2α) 

Yağlar  Korpus luteumun 
regresyonu 

 Doğum 

*: Yumurtalık hormonlarına bakınız. 
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Hipofiz Bezinin Ön (Anterior) Lobundan Salgılanan 

Hormonlar  

Gonodotrpin Salgılatıcı Hormon (Gn-RH)  

Hipofizin ön lobunu etkileyerek FSH ve LH’nın salınımını 

ya da üretimini düzenler. 

Follükül Uyaran Hormon (FSH)  

Gn-RH’nın uyarımı ile hipofiz ön lobundan dalgalar 

halinde salgılanır. FSH; follüküllerin büyümesini ve 

olgunlaşmasını, spermatozoon oluşumunu ve büyük yumurtalık 

folliküllerinden östrojen salgılanmasını uyarır. 

Luteinize Edici Hormon (LH)  

Gn-RH’nın uyarımı neticesinde FSH ile birlikte hipofiz ön 

lobu’ndan salgılanır. LH’nın esas görevi yumurtlamayı 

oluşturmaktır. Bunun yanında korpus luteum fonksiyonlarını 

düzenler; progesteron, östrojen, androgen salgılatır.  
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STH (Somatotropic Hormon)  

Bu hormonun organizmada meydana gelen protein sentezi 

ile hücrelerin hacimce ve sayıca büyümesini sağlamak, yağların 

mobilize edilerek kullanımına olanak sağlamak ve vücutta 

karbonhidrat kullanımını azaltmak gibi görevleri vardır. 

Büyüme hormonu salınımı; kan glikozunun azalması ve 

aminoasit alımının artması, egzersiz, uyku ve stres etkisi ile 

artar.  

TSH (Thyrotrophic Hormon) 

Başlıca görevi tiroid bezi üzerine etki yaparak onun 

çalışmasını sağlamaktır. Karbonhidrat ve yağ metabolizması 

üzerine etkisi vardır.   

ACTH (Adrenocorticotrophic Hormon) 

ACTH, polipeptid yapıda bir hormondur. 

Adrenokortikotropik hormon, hedef dokusu olan böbreküstü 

bezi (adrenal bez) korteksinden özellikle kortizol ve diğer 

glukokortikoidlerin, adrenal cinsiyet hormonları ve aldosteron 

yapımını ve salgılanmalarını uyarır. Bu hormonlar hayvanların 
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stres mekanizmaları ile karbonhidrat metabolizması üzerine 

etkilidir.  

LTH (Prolaktin Hormonu) 

Gebelik sırasında diğer hormonlarla birlikte meme 

bezlerinin (meme bezleri ekzokrin bezlerdir) gelişimini ve 

doğumdan sonra süt üretimini ve annelik içgüdüsünü uyarır.  

Organizmada, hipofizin ön lobundan salgılanan FSH, LH, 

STH ve TSH’dan ayrı olarak aynı fonksiyona sahip üç çeşit 

gonadotrop hormon daha bulunmaktadır:  

a. HCG (Kadın plasenta hormonu): 

b. PMS (Gebe kısrak serumu hormonu)  

c. Üriner Gonadotrop 

Hipofiz Bezinin Arka (Posterior) Lobundan Salgılanan 

Hormonlar  

Oksitosin 

Hipofiz arka lobundan salgılanır. Oksitosinin döllenmeyi 

ve doğumu kolaylaştırıcı görevinin yanında sütün 
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salgılanmasında da rolü vardır. Korpus luteum’dan köken alan 

oksitosin endometriumu etkileyerek prostaglandinlerin 

salgılanmasına ve korpus luteum’un luteolizisine neden olur. 

Sinir liflerince hipofizin arka lobuna taşınır ve gerektiği zaman 

kullanılır. Döllenmeyi kolaylaştırıcı rolü olduğu gibi doğuma 

yakın uterus kasılmalarında da görevi vardır. Ayrıca prolaktin 

ile sütün indirilmesinde de görev yapar (Kaymakçı, 2009). 

ADH (Antidiüretik Hormon) 

Bu hormonun organizmadaki en önemli görevi 

böbreklerin su emme mekanizmasını düzenlemek ve damarların 

çeperlerinde bulunan beyaz kasların kasılmasını sağlayarak kan 

basıncını düzenlemektir (Kaymakçı, 2009).  

Üreme Organlarından Salgılanan Hormonlar  

Östrojenler 

Östrojen, gebe olmayan dişilerde yumurtalıklardaki 

follüküllerde, gebelerde ise gebeliğin son dönemlerinde 

plasentada üretilip, kana geçer. Bu hormon az miktarda korpus 

luteum, adrenal korteks ve testislerden salınır. Üretimi için FSH 

ve LH sinerjik olarak gerçekleşir. Follükülün granuloza 
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hücrelerinde FSH reseptörleri, Teka interna hücrelerinde ise LH 

reseptörü daha fazla bulunur ve östrojen sentezi bu iki hormonun 

beraberce uyarım oluşturması ile gerçekleşir. Hayvanlarda 

follüküler evrede östrojen üretimi artmaktadır. Hormonun 

kandaki seviyesi belli düzeye geldiğinde dışsal kızgınlık (östrus) 

gözlemlenir aynı zamanda üreme organlarını çiftleşmeye hazır 

hale getirir. Dişilerde ikincil cinsiyet özelliklerinin oluşumunu, 

meme bezlerinin gelişimini, uterus ve dişi üreme kanalı 

gelişimini ve alveolleri süt üretmeye uygun hale getirir 

(Kaymakçı, 2009; Cengiz ve ark., 2018). 

Progesteron 

Progesteronların salgılandığı başlıca yer yumurtalıklardan 

sonra yumurtalıklarda graaf folükü yerinde oluşan korpus 

luteumdur. Daha az olarak ovaryum, testis ve adrenal kortekste 

üretilir. Yumurtlamayla birlikte korpus luteumdan salınımı 

giderek artar. Progesteron, belli bir düzeye yükseldiğinde dişi 

artık kızgınlık göstermez. Bu hormon uterus bezlerinin 

gelişmesini sağlar.  

Uterusta salgı evresini başlatan progesteron, 

endometriumda; döllenmiş yumurtanın yerleşmesine ve 
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büyümesine uygun ortamı hazırlar. Dişi ve erkek üreme 

hücrelerinin birbirine doğru hareketini sağlayarak zigot 

oluşumu, hareketi, beslenmesi ve tutunması için uygun ortam 

hazırlanmasında görev alır. Uterus kasılmalarını önleyerek 

gebeliğin devamlılığını sağlar ve meme bezlerinde alveollerin 

olgunlaşmasına ve hayvanın davranışsal olarak sakinleşmesine 

neden olmaktadır (Kaymakçı, 2009; Cengiz ve ark., 2018).  

Relaksin 

Memelilerde gebelik sırasında ovaryum, plasenta ve 

uteruslarda üretilen bir hormondur. Esas görevi doğum sırasında 

doğum kanalının genişlemesi ve doğumun kolay olmasıdır 

(Kaymakçı, 2009). 

Oksitosin 

Hipofiz arka lobundan salgılanır. Oksitosinin döllenmeyi 

ve doğumu kolaylaştırıcı görevinin yanında sütün 

salgılanmasında da rolü vardır. Korpus luteum’dan köken alan 

oksitosin, endometrium’u etkileyerek prostaglandinlerin 

salgılanmasına ve korpus luteum’un luteolizisine neden olur 

(Kaymakçı, 2009). 
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Testosteron 

Erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron, çoğunlukla 

testiste, leydig hücrelerinde, az miktarda ise adrenal kortekste 

üretilir. Kanda, steroid hormon bağlayıcı globuline ve albumine 

bağlanarak, az bir kısmı ise serbest şekilde taşınır. Testosteron, 

fetüste ve büyüme çağındaki erkek hayvanlarda üreme kanalı ve 

eklenti bezlerinin gelişiminde görev alır ve spermatogenezi 

uyarır. Tür içinde ikincil cinsiyet karakterlerinin oluşumunu 

(ses, davranış, bedende kıl, tüy dağılımı, deri rengi ve niteliği, 

boynuz yapısı, kas-yağ dağılım) sağlar. Hücrelere aminoasit 

girişini ve protein yapımını artırır. Kas gelişimi ile kemiklerin 

uzaması ve kalınlaşmasına etki eder. Kas miktarını artırır 

(anabolizan etki). Çiftleşmede dişi üreme kanalına bırakılan 

spermatozoonlar, dişi yumurta hücresini dölleme yeteneğine 

sahip değildir. Dişi dokulardaki uygun pH yardımı ile 

spermatozoonların hücre zarında bulunan bazı proteinlerin 

uzaklaştırılması gerekir. Kapasitasyon olarak adlandırılan bu 

reaksiyon sonucu spermatozoon, ovuma girebilecek özelliklere 

sahip olur. Döllenme yumurta kanalında gerçekleşir (Cengiz ve 

ark., 2018). 
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Plasentadan Salgılanan Hormonlar 

Hipofiz dışında gonadotropinler plasentadan salgılanır. 

Bunlar; Gebe Kısrak Serumu Hormonu (PMSG), Kadın Plasenta 

Hormonu (hCG), Plasental Lactogen (PL) ve Protein B (PB)’dir.  

KIZGINLIK DÖNGÜSÜ 

Pubertas (Cinsi Olgunluk) 

Üreme organlarının gelişimiyle erkeklerde canlı 

spermatazoit oluşumu, dişilerde ise ovaryumlarda graaf 

follüküllerinin oluşması ve kızgınlık belirtilerinin ortaya 

çıkmasıyla birlikte cinsel olgunluğa erişilmesine pubertas (cinsi 

olgunluk) denilir (Bearden ve ark., 2004; Kaymakçı, 2006).  

Dişilerde pubertas; hipotalamus, hipofiz ve ovaryum 

tarafından salgılanan hormonların etkileriyle kontrol 

edilmektedir. Pubertasa ulaşılmasıyla hipotalamustan GnRH 

salgılanarak hipofiz bezi uyarılır ve adenohipofizden FSH 

salınımı ile ovaryumlarda follüküler gelişme sonucunda 

ovulasyonla sonuçlanan ilk östrüs meydana gelir (Kalkan ve 

Horoz, 2010). Koyunların çoğunluğunda pubertas, ergin yaş 

ağırlığının %40-50’sine eriştiklerinde görülür. Ancak ergin yaş 
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ağırlığının %65-70’inine erişmeden hayvanların damızlıkta 

kullanılması tavsiye edilmemektedir. Cinsi olgunluk yaşı hem 

genetik hem de çevresel faktörlerden etkilenmektedir ancak 

daha fazla genetiğin etkisi altındadır (Demirci, 2002; Bearden 

ve ark., 2004).   

Eşeysel olgunluğun başlaması bakım, besleme, gün 

uzunluğu ve sıcaklık gibi çevresel faktörlere bağlı olarak 

değişlik gösterse de temelde koyunun ırkına ve canlı ağırlığına 

bağlı olarak farklılık göstermektedir (Kaymakçı, 2016, Kaya, 

2011). Eşeysel olgunluğa ulaşmada doğum mevsiminin de etkisi 

vardır.  İlkbahar başlarında doğan kuzular, sonbaharda 6-7 aylık 

olduklarında, yaz ve sonbaharda doğan kuzular ise 12-15 aylık 

yaşta pubertasa ulaşabilmektedirler (Kalkan ve Horoz, 2010). 

Dişi çepiçlerin damızlıkta ilk kullanılma yaşı, kültür ırklarında 

8-9 ay, yerli ırklarda ise15-18 aydır (Kaymakçı, 2006). 

Üreme Mevsimi  

Hem koyunlar hem de keçiler mevsimsel olarak poliöstrük 

hayvanlardır, bu nedenle yılın en uygun zamanı olan ilkbaharda 

doğumlar meydana gelir. Çiftleşme mevsimin uzunluğu; gün 

uzunluğuna, ırka ve beslenmeye göre değişir. Bu mevsimsellik, 
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gün uzunluğunun azaldığı bir dönemde başlayan kızgınlık 

aktivitesi ile fotoperiyod tarafından yönetilir.  

Gün uzunluğundaki varyasyonun daha az olduğu tropik 

bölgelerde, yerli koyun ve keçiler yıl boyunca üreme 

eğilimindedir. Bu nedenle, ılıman ırklar tropik bölgelere 

girdiğinde, yavaş yavaş mevsimselliklerini kaybederler ve yeni 

ortamın karakteristik üreme modellerini takip ederler. Yüksek 

çevre sıcaklığı ve yem eksikliği, tropik bölgelerde yılın bazı 

aylarında cinsel aktiviteyi kısıtlayabilir, ancak yağışlı mevsimin 

başlamasından kısa bir süre sonra cinsel aktivite artar. 

Koyun ve keçilerde çiftleşme mevsiminin en önemli 

göstergesi, belirli fizyolojik ve psikolojik belirtiler göstererek, 

koçu kabul etme durumudur. Koyun/keçilerin kızgınlık 

gösterdikleri ve koç/tekeye geldikleri mevsime; çiftleşme 

mevsimi, aşım mevsimi veya koç/teke katım mevsimi denir. 

Çiftleşme mevsimi, birbirini izleyen kızgınlık döngülerinin 

toplamıdır (Kaymakçı, 2006).  

Koyun ve Keçiler mevsimsel poliöstrik hayvanlardır 

(Kalkan ve Horoz 2010). Küçükbaş hayvanlarda üreme 

aktivitesi maruz kalınan gün uzunluğu tarafından belirlenir 
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(Kaya, 2017). Türkiye’nin yer aldığı kuzey yarım kürede 

koyunlar genelde gün ışığının azalmaya başladığı sonbahar 

döneminde kızgınlık gösterirken, tropikal ve ekvator 

bölgelerinde yıl boyunca kızgınlık gösterip gebe kalabilmektedir 

(Kalkan ve Horoz, 2010). Genel anlamda çiftleşme mevsimi, 

Güney yarımkürede 21 Aralık, Kuzey yarımkürede 21 

Haziran’dan sonra başlar (Köse ve ark., 2012). Koyunların, gebe 

kalmadıkları sürece, bir çiftleşme mevsiminde yaklaşık 4–7 kez 

kızgınlık gösterebildikleri ifade edilmektedir (Yılmazer, 2015).  

Koyun ve Keçilerde kızgınlık döngüsü yaklaşık 16-21 gün 

olup, kızgınlık (östrüs) süresi ortalama 36 saattir. Çiftleşme 

mevsiminin başında ve eşeysel olgunluğa yeni ulaşanlar 

hayvanlarda ise kızgınlık süresi 3-6 saat daha kısa 

olabilmektedir. Yüksek çevre sıcaklığı ve yem yetersizliği, 

tropik bölgelerde yılın bazı aylarında cinsel aktiviteyi 

kısıtlayabilir, ancak yağışlı mevsimin başlamasından kısa bir 

süre sonra cinsel aktivite artar (Kaymakçı, 2006). Üreme 

mevsimi süresi, gün ışığı süresinden ayrı olarak, sıcaklık ırk, yaş 

ve beslenmeye bağlı olarak değişebilmektedir (Uçar ark., 2017).  

Bu faktörlerin tümü, yavruların yaşamlarını 

sürdürebilmeleri için yılın en uygun zamanında doğumun 
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gerçekleşmesini mümkün kılar. Bununla birlikte uygun şartlar 

sağlanırsa bazı koyun ırkları yıl boyu östrüs gösterebilir ve bir 

koyundan yılda iki defa yavru alınabilir. Ancak pratikte, bunun 

yerine 2 yılda 3 yavru elde edilmesi tavsiye edilmektedir 

(Kalkan ve Horoz, 2010). 

Kızgınlık Döngüsü ve Evreleri 

Kızgınlık döngüsü, kızgınlıklar arasında geçen süreyi 

tanımlar, yani bir kızgınlığın ilk kızgınlık belirtilerinin 

görülmesinden, kızgınlık belirtilerinin izlendiği ikinci bir 

kızgınlığın başlamasına kadar geçen süreye kızgınlık döngüsü 

denir. Tüm çiftlik hayvanları türünde bu süre benzerdir. Bu süre 

koyunlarda ortalama 17 gün ve keçilerde ise 21 gündür. Aynı 

türün hayvanları arasında bu sürede bireysel farklılıklar olabilir 

(Bearden ve ark., 2004). Esas olarak follüküler ve luteal evre 

olarak iki dönemdir. Hayvanlarda follüküler evre proöstrus ve 

östrus, luteal evre ise metaöstrus ve diöstrus dönemlerini 

içermektedir. 
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Tablo 2. Kızgınlık döngüsünün evreleri (Bearden ve ark., 2004) 

Periyod Günler Özellikleri 

Östrus 1 Östrusun davranışsal olarak 

görülmesi 

Metaöstrus 2-4 Ovulasyon ve Korpus luteumun 

oluşması 

Diöstrus 5-16 Korpus luteumun fonksiyonuı 

Proöstrus 17-21 Follükül büyümesi 

 

Proöstrus 

Bu safha korpus luteumun regresyonu ile başlar ve 

progesteron seviyesi düşer ve östrus belirtileri bu dönemin 

sonuna doğru görülmeye başlar. Follüküler bu evrede FSH etkisi 

altında gelişmeye başlar. Bu dönemde dişi hayvan çiftleşmeye 

izin vermez (Bearden ve ark., 2004).   

Östrus (Kızgınlık) 

Dişi hayvanın erkek hayvanı çiftleşme için kabul ettiği ve 

fizyolojik ve davranışsal değişiklikler gösterdiği dönemdir. 

Östrus süresi hayvan türlerine göre farklıklar gösterir 

(Kaymakçı, 2016). 
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Koyunlarda bu süre 24-36 saat keçilerde ise 30-36 saat 

sürmektedir. Hayvanın yaşı, çevre sıcaklığı, bakım, beslenme 

kızgınlık süresini etkileyebilir. Hayvanda östrojen en yüksek 

düzeydedir ve sürekli huzursuzluk vardır (Bearden ve ark., 

2004). Keçi ve koyunlarda diğer memeli hayvan türlerinde 

olduğu gibi sakin kızgınlıklara rastlanabilir. Sakin kızgınlık, 

kızgınlık belirtilerinin gözlenemediği, ancak yumurtlamanın var 

olduğu, fizyolojik ve histolojik bir döngü olayıdır (Kaymakçı, 

2016). 

Metaöstrus 

Bu dönem esasen kızgınlığın bittiği dönemde başlar ve 

koyun ve keçilerde 2-3 gün -ortalama 3 gün- devam eder. 

Yumurtlamadan sonra korpus luteumun oluşması bu dönemde 

meydana gelir (Bearden ve ark., 2004).  

Follükülün yerinde oluşan korpus luteum gelişmeye ve 

progesteron salmaya başlar. Yaklaşık iki gün içinde granüloza 

hücreleri, LH etkisiyle lutein hücrelerine dönüşür. Östrojen 

salınımı azalır, progesteron yeni olgun follüküllerin oluşmasını 

önler, uterus döllenmiş yumurtanın gelip yerleşmesi için zemin 

oluşturur.  
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Diöstrus 

Korpus luteumun etkisinin tamamen fonksiyonel olduğu 

dönemdir. Gebelik gerçekleşmişse, diöstrus gebelik sonuna 

kadar devam eder. Korpus luteum iyice büyür, uterus mukozası 

kalınlaşır ve bezleri gelişir. Gebelik oluşmamışsa korpus luteum 

geriler. Üremenin mevsime bağlı olduğu hayvanlarda, üreme 

mevsiminin son döngüsündeki diöstrustan sonra anöstrus evresi 

başlar. Koyunlarda bu süre 10-12 gün keçilerde ise 13-15 gün 

sürebilir.  

Anöstrus, ovaryum etkinliğinin olmadığı dinlenme 

dönemidir. Türlere göre 2-4 ay kadar sürer. Koyun ve keçide 

üreme mevsime bağlı olarak, dönemseldir. Üreme mevsimi 

dışında anöstrusa girerler. Üreme döngüsü bakımından 

‘mevsime bağlı poliöstrik’ olarak tanımlanırlar.  

Dişilerde Üreme İşlevinin Hormonal Kontrolü 

Üremenin hormonal kontrolü hipotalamus, hipofizin ön 

bezi hormonları ve ovaryumlardan salgılanan hormonların 

karşılıklı etkileşimi ile meydana gelmektedir (Bearden ve ark., 

2004).  
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Pubertasa ulaşan hayvanlarda, günlerin kısalmaya 

başlaması sonucunda, çevreden gelen ışığın etkisiyle, oluşan 

uyarılar gözün retinasında sinirsel uyarılara dönüştürülür. Bu 

uyarımlar sinirler aracılığı ile epifiz bezine ulaşır ve melatonin 

salgısını uyarır. Merkezi sinir sistemiyle hipotalamusa alınan 

veya depolanan bilgiler (ışık, koç uyarısı, kanda üreme 

hormonlarının düzeyi gibi) buradan gonadotropin salgılatıcı 

hormonun (GnRH) üretilmesini sağlar. Bu hormon kan yolu ile 

hipofiz ön lobuna gelir.  

Hipofiz ön lobundan GnRH’nın etkisiyle follükül 

geliştirici hormon (FSH) salgısını başlatır. FSH kan yolu ile 

ovaryumlara gelerek follükülogenezisi başlatır. Follüküler 

gelişim östrojen seviyesini artırır. Östrojen salgısına bağlı olarak 

genital organlar ve davranışlarda östrüsa ait bazı değişiklikler 

oluşur. Follükülün gelişmesi ile birlikte östrojen hormonu artar. 

Artan östrojen, 30-36 saat süren östrus belirtilerinin ortaya 

çıkmasına yol açar. Yumurtlama koyunlarda, kızgınlığın ikinci 

yarısında şekillenirken, keçilerde kızgınlık sonu, metöstrusun ilk 

saatleri içinde gerçekleşir. Aynı zamanda belirli bir seviyede 

oluşan östrojen hipotalamusa geri bildirim yaparak FSH 

salınımını azaltır. Bu şekilde hipofiz ön lobunun diğer hormonu 
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olan LH salgısı başlatılır. LH salgısından yaklaşık 16-24 saat 

sonra ovulasyon başlar. Yumurtalıkta ovulasyonun gerçekleştiği 

bölgedeki hücreler LH etkisiyle lüteinize olurlar ve görevi 

progesteron üretmek olan korpus luteum gelişmeye başlar. Bu 

evrede, progesteron hormonu devreye girerek kızgınlık 

belirtilerinin ortaya çıkmasını sağlayan hormonları baskılayarak 

folliküler gelişiminin ve yeni yumurta gelişiminin önüne geçer. 

Eğer döllenme gerçekleşmiş ise progesteron, yumurtanın 

uterusa ulaşmasını, yerleşmesini ve gebeliğin devamlılığını 

sağlar. Gebeliğin şekillenmediği durumlarda, koyunlarda 

östrustan 11-12 gün sonra, keçilerde 16 ile17 gün sonra 

uterustan prostaglandin (PGF2α) salgılanarak koyunlarda 14 ile 

15. - keçilerde 18 ile 19. günlerde CL’un progesteron salgılama 

işlevini sonlandırır. Sonuçta progesteron hormonunun 

azalmasıyla hipotalamus ve hipofiz üzerindeki baskı kalkarak 

follüküler gelişme tekrar başlar. Gebelik şekillenmediği sürece 

bu olaylar, bir çiftleşme mevsiminde 6-9 kez devam eder 

(Kaymakçı, 2006; Kalkan ve Horoz, 2010; Nur, 2015). 

Erkeklerde Üreme İşlevinin Hormonal Kontrolü 

Koçlarda üreme, mevsim ile kısıtlı değildir. Erkeklerde 

puberte ile başlayan spermatozoonların üretimi süreklidir. 
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Ancak cinsel aktivite sonbaharda en yüksek seviyededir ve kış 

sonu, ilkbahar ve yaz aylarında ise azalır. Azalan (veya kısalan) 

gün uzunlukları koçlarda FSH, LH ve testosteron salgılanmasını 

uyarır, artan (veya uzayan) gün uzunlukları bu hormonları 

engeller. Ergin koçların gün uzunluğu değişikliklerine tepki 

olarak serum gonadotropin ve testosteron salgılarının 

büyüklükleri, ırklarda farklılıklar göstermektedir. Bu 

farklılıklar, hipotalamik hipofiz testis ekseninin en aktif olduğu 

kısa günlerde belirgindir. Tekenin cinsel aktivitesi de gün 

uzunluğundan etkilenir. En yüksek cinsel aktivite sonbaharda 

meydana gelir. 

Erkekte bir çift testis bulunur ve spermatozoa üretiminin 

yanısıra hormon üretiminden de sorumludur. Erkek yumurta 

hücresi olan spermatozoonlar testislerde seminifer tubüllerde 

üretilir. Sonra dış genital organa doğru iletilmek üzere tubuli 

rekti, rete testis, duktus epididimis, duktus deferens, duktus 

ejakulatorius ve üretra yolunu izler. Epididimis, 

spermatozoonların kısa süreli depolandığı ve olgunlaşarak 

hareket yeteneğini kazandığı kısımdır. Bu kısma açılan salgı 

bırakan eklenti bezleri vardır. Ejakülasyon sırasında üretraya 

salgılanarak, spermatozoonların birbirlerine yapışmalarını 
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engeller. Prostat bezi, spermayı sulandırmaya yarayan alkali 

özellikte bir salgı üretir. Bu salgı spermatozoonların dişi kanala 

boşaltıldığında hareketliliğini sağlayarak, dölleme kapasitesini 

artırır. Üreme kanalının prostattan sonraki bölümünde ‘Cowper 

(bulboüretral) bezi’ adı verilen bez bulunmaktadır. Salgılanan 

müköz özellikteki salgı, üretrayı idrarın asidik etkilerinden 

temizler (Bearden ve ark., 2004; Cengiz ve ark., 2018). 

Hipotalamusta üretilen GnRH, hipofizin ön lobundan FSH 

ve LH hormonu salınımını sağlar. LH, seminifer tubüllerde 

bulunan leydig hücrelerinden testosteron hormonu üretimini 

uyarır. FSH’ın, hedef dokusu testisteki seminifer tubullerde 

bulunan sertoli hücreleridir. FSH, bu hücrelerde bağlayıcı 

protein yapımını arttırarak testosteron bağlanmasını arttırır. Bu 

hormonların sinerjik olarak çalışması ile spermatogenezin 

düzenli olarak devam etmesi sağlanır. Spermatogenezin 

sonunda üretilen spermatozoon haploid yapıdadır ancak 

hareketsizdir. Kanda testosteron düzeyi arttığında 

hipotalamustan GnRH salgılanması, ön hipofizden ise LH 

salınımı azaltılır (Bearden ve ark., 2004; Cengiz ve ark., 2018). 
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Tablo 3. Koyun ve keçilerin genetik ve fizyolojik özellikleri ve 

bazı üreme parametreleri 

 Özellikler Koyun Keçi 

Genetik  

 

Kromozom sayısı 54 60 

Taksonomi Ovis aries  Capra 

hircus 

Fiziksel  

Kuyruk uzunluğu Kısa, ince, 

yağlı 

Kısa 

Kuyruk duruşu Aşağı Yukarı 

Erkek koku bezleri Yok Var 

Yüz ve ayak bezleri Var Yok 

Gözyaşı çukuru Var Yok 

Sakal Yok Var 

Vücut örtüsü Yapağı Kıl 

Dişi 

Üreme  

Cinsi olgunluğa erişme 

yaşı (ay) 

6-9 5-7 

Östrus Döngüsü (gün) 17 (14-19) 21 (18-22) 

Östrus süresi (saat) 24-36 24-48 

Yumurtlama sayısı 1-3 2-3 

Korpus luteumun yaşam 

süresi (gün) 

14 16 

Yumurtanın döllenebilir 

ömrü (saat) 

10-25 12-14 

 Gebelik süresi (gün) 150(142-

156) 

150 (144-

157) 

Erkek 

Üreme  

Ergenlik yaşı (ay) 4-6 4-6 

Hacim (ml) 0.8-1.2 0.1-1.5 

Konsantrasyon 

(milyar/ml) 

1.5 2-6 

Çiftleşme (erkek: dişiler) 1:30 1:50 
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Fotoperiyodik Etki  

Koyunda üremenin en belirgin özelliği mevsime bağlı 

oluşudur. Doğal seleksiyon sonucu ortaya çıkmış olan bu 

özellik, laktasyondaki hayvanın ve yavrusunun yaşamını 

güvence altına almak amacıyla doğumun; çevre sıcaklığının 

arttığı ve yem teminin maksimum olduğu ilkbahar veya yaz 

başında meydana gelmesini sağlamaktadır (Akdağ ve Akal, 

2018). 
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Giriş  

 

Koyun ve keçiler; et, süt, lif ve diğer yan ürünlerin üretimi 

için yetiştirilen değerli hayvan türleridir. Bu türler sadece gıda 

ve giyim hammadde sağlaması için değil aynı zamanda farklı 

amaçlarla bilimsel çalışmalarda da kulunlamaktadır. Dünyanın 

en ünlü koyunu olan Dolly, temel üreme fizyolojisi ve yeni 

biyoteknolojiler geliştirmek için incelenmiştir. Kısa gebelik 

süreleri ve bol süt salgılamaları ve uygun canlı ağırlıkları 

nedeniyle koyun ve keçiler tarım, ilaç ve biyomedikal 

araştırmalarda önemli model hayvanlar haline gelmiştir. Genom 

mühendisliği, koyun ve keçi araştırmalarına geniş çapta 

uygulanmıştır. Pronükleer enjeksiyon ve somatik hücre nükleer 

transferi, genetiği değiştirilmiş koyun ve keçilerin üretilmesi 

için iki temel prosedürü temsil etmektedir. Genetik 

modifikasyonun etkinliğini arttırmak ve genetiği değiştirilmiş 

organizmalarda, sperm aracılı gen transferi, viral vektörler, 

RNA interferansı, rekombinazlar, transpozonlar ve 

endonükleazları gibi uygulamalar mevcuttur. Bu araçlardan, 

bölgeye özgü dört endonükleaz sınıfı (meganükleazlar, ZFN'ler, 

TALEN'ler ve CRISPR'ler), doğal hücresel DNA onarımının 

uyarılmasına dayalı olarak istenen DNA modifikasyonlarını 
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sağlayan DNA çift sarmallı kırılmayı indükleyen rolleri 

nedeniyle büyük ilgi görmüştür. Günümüzde, CRISPR 

sistemleri genom düzenleme alanına hakimdir. Bu araçlar 

kullanılarak üretilen geni düzenlenmiş koyun ve keçiler, gen 

fonksiyonları, hayvan ıslahının iyileştirilmesi, sütte 

farmasötiklerin üretilmesi, hayvan hastalık direncinin 

iyileştirilmesi, insan organlarının büyümesi için konaklar 

sağlanması üzerine araştırmalar devam etmektedir. Ayrıca, 

DNA donörü için herhangi bir gereksinim olmaksızın tek bazlı 

değişikliklerin indüksiyonunu sağlayan baz düzenleyiciler gibi 

CRISPR sistemleri daha umut verici çalışmalar arasındadır. Bu 

hassas düzenleyiciler, istenen fenotipleri ortaya çıkarmak ve tek 

bazlar tarafından kontrol edilen genetik hastalıkları düzeltmek 

için faydalıdır (Kalds ve ark., 2019). 

Hayvansal ürünler kırsal bölgelerdeki birçok çiftçi için 

önemli bir gelir kaynağıdır. Çiftçiler sığır, koyun ve keçi gibi 

hayvanlardan elde ettikleri ürünler ve hayvan satışından 

sağladıkları gelirler ile geçimlerini sağlarlar (Yılmaz ve ark., 

2012). Bu nedenle yardımcı üreme teknolojileri, genetik kazancı 

artırmak ve sürünün genel üreme performansını iyileştirmek 

amacıyla kullanılabilir (Dlay ve ark., 2020). Koyunculukta, 
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üretilen kuzu sayısını artırmak ve ulusal koyun sürüsünü 

büyütmek amaçlanırken, bu alanda yardımcı üreme 

teknolojilerinin etkin bir şekilde uygulanması giderek daha 

önemli hale gelmiştir (Morton 2008). 

Üreme biyoteknolojisi, çiftlik hayvanlarının üremesi, 

üretimi ve ürün kalitesinin verimliliğini ve kârlılığını artırmak 

için güçlü araçlar içerir.  Bu teknolojiler arasında genomik 

seleksiyon, gelişmiş hücre ve moleküler teknolojiler 

kullanılarak spermanın (boğa, teke ve koçlardan) 

değerlendirilmesi, spermanın dondurularak saklanması ve suni 

tohumlama, kızgınlık senkronizasyonu, dişilerin (inek, ana ve 

koyun) süperovülasyonu, yumurta toplama işlemleri, in vitro 

döllenme, embriyo kültürü, embriyo transferi ve gebelik tespiti 

gibi konuları içerir (Kaya ve ark., 2018). 

Hayvansal üretimde büyüme, gelişme ve döl verimi 

verimliliğin ana unsurlarıdır. Tüm dünyada hayvanlarda döl 

veriminin düşüklüğü hayvancılık sektöründe ekonomik 

kayıpların en önemli nedenlerinden biridir. Son yıllarda üreme 

fizyolojisi alanında sağlanan ilerlemelere rağmen, düşük gebelik 

oranı ve yüksek embriyonik ölüm oranına bağlı kısırlık önemli 

bir sorun olmaya devam etmektedir. Gelecekteki ihtiyaçları 
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karşılamak ve tarımsal üretimi, tarımsal araştırmaları ve 

uygulamalarını sürdürebilmek için, başta modern üreme 

biyoteknolojileri olmak üzere tüm gelişen teknolojilerin 

kullanılması gerekmektedir.  

 

 

Şekil 1. Koyun/keçilerin üreme teknolojilerinin gelişimine 

katkısı (Menchaca ve ark., 2018). 

Kızgınlık senkronizasyonu, süper ovilasyon, embriyo 

toplama, transfer, dondurulması, canlı hayvanlardan oosit 

toplama, in vitro maturasyon, fertilizasyon, embriyo gelişimi, 

klonlama ve gen düzenleme (Şekil 1) gibi üreme tekniklerinin 

geliştirilmesi kaliteli damızlık hayvan üretimi için yüksek 

maliyetleri nedeniyle halen yaygın bir şekilde 
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kullanılmamaktadır. Buna rağmen yardımcı üreme 

tekniklerindeki son bilimsel gelişmeler, hayvancılıkta üreme 

süreçlerini birçok yönden düzenlemeyi mümkün kılmaktadır.  

Yardımcı Üreme Teknolojileri 

 

Suni Tohumlama  

 

Suni tohumlamanın modern tarihi, 1899'da Rusya'da 

Ivanow'un çalışmalarıyla başlamıştır (Luo ve ark., 2019). Suni 

tohumlama; uygun tohumlama zamanında, dişi hayvanın üreme 

kanalına spermaların hijyenik koşullarda ve usulüne uygun 

şekilde aktarılarak gebeliğin sağlanmasıdır. Suni tohumlama, 

arılar ve insanlar da dahil olmak üzere birçok evcil türde 

kullanılan yardımcı üreme teknolojilerinden biridir. Günümüzde 

at, besi sığırı, koyun, keçi, geyik, manda ve köpeklerde suni 

tohumlama kullanımı artmaktadır.  

Suni tohumlama ayrıca primatlar, filler ve vahşi kedigiller 

gibi nesli tükenmekte olan türlerin koruma altında üremesinde 

de başarılı olmuştur. Suni tohumlama, genetik olarak üstün 

babaların yaygın kullanımına olanak sağlar. Suni tohumlama, 

sığırlarda daha hızlı ve daha fazla genetik iyileştirmeye olanak 

vererek sürü performansı ve üretkenliğini artırır. 20. yüzyılda 
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hayvancılık sektöründe devrim yaratan, hayvancılıkta en yaygın 

kullanılan yardımcı üreme teknolojileridir (Kubkomawa, 2018). 

Suni tohumlamanın avantajılar şunlardır: 

1. Nitelikli bir erkek damızlıktan çok fazla sayıda dişinin 

tohumlamasını sağlar.  

2. Farklı çevre ve koşullar altında yetiştirilen erkek damızlıklara, 

erken yaşlarda döl kontrol test uygulanmasına ve dolayısıyla da 

genetik seleksiyonuna olanak sağlar. Böylece, seçilmiş 

damızlıklardan alınan spermalar, onların ölümlerinden sonra 

bile yaygın bir şekilde kullanılabilirler.  

3. Islah çalışmalarına hız kazandırır. Populasyon için erkek 

damızlık sayısı azaldığından daha entansif seleksiyon olanağı 

doğmakta ve seleksiyon üstünlüğü artmaktadır. Ayrıca erken 

yaşta damızlıkta kullanma olanağı sağladığından generasyonlar 

arası süreyi kısaltmaktadır. Melezleme çalışmalarında kullanım 

olanağı sağlar.  

6. Genital hastalıkların denetiminde genellikle yararlıdır. Cinsel 

yolla bulaşan hastalıkların yayılmasını engeller.  

7. Boğa yerine sperma ithal etmek suretiyle yeni üstün genetik 

özellikteki materyalin nakliye masrafları olmadan ülkeye 

girişini kolaylaştırır.  
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8. Çeşitli nedenlerle aşım yeteneğini kaybeden damızlıklardan 

elektro ejakülatör aracılığıyla sperma alınarak kullanılmasını 

sağlar.  

9. İşletmelerde boğa bulundurma zorunluluğunu ortadan 

kaldırarak maliyeti azaltır.  

10. Aynı anda birden fazla ırktan yararlanma olanağı sağlayarak 

bölgesel ve ulusal düzeyde hayvansal üretimin planlanmasını 

kolaylaştırır. Kızgınlık senkronizasyonu uygulanan çok sayıdaki 

hayvanın aynı zamanda tohumlanabilmesini sağlar.  

11. Suni tohumlama sırasında dişilerin genital organları da 

muayene edilir ve olası patolojik durumlar saptanabilir.  

Koyunlarda 4 suni tohumlama tekniği mevcuttur; 

1) Vajinal tohumlama,  

2) Laparoskopik intrauterin tohumlama  

3) Servikal tohumlama 

4) Trans-servikal suni tohumlama 

Bunlardan trans-servikal ve laparoskopik tohumlama en 

fazla kullanılan yöntemlerdir. 
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Trans-servikal Tohumlama  

Trans-servikal suni tohumlama özel serviks pensleri 

kullanılarak, laparaskopik suni tohumlama ise bir takım 

görüntüleme ekipmanları ve manuplasyon aletleri kullanılarak 

bir ekip yardımıyla epidural anestezi eşliğinde yapılabilmektedir 

(Öztürkler, 2019). 

Trans-servikal tohumlama, spermayı doğrudan uteruse 

yerleştirmek için kullanılan daha yaygın bir yöntemdir. 

Uygulama için spekulum, ışık kaynakları ve tohumlama 

ekipmanı ile birlikte uygun dişi hayvanlar gereklidir. Sığır 

tohumlama pistole ve kınları, keçi pistolesi ile aynı standart 

boyutta olmamalarına rağmen kullanılabilir. Süt keçilerinde, 

hayvanlar östrus için gözlemlenebilir ve buna göre 

tohumlanabilir. Kızgınlığın uzunluğu farklı olduğundan ve 

yumurtlama kızgınlığın geç döneminde gerçekleştiğinden, 

optimal tohumlama zamanlaması en iyi servikal mukustaki 

değişikliklerle belirlenir. Kızgınlık ilerledikçe; mukus berrak, 

inceden bulutlu ve lifli hale gelir. Tohumlama, mukus 

bulanıklaşmadan önce, genellikle östrusun başlangıcından 12-

15 saat sonra önerilir. Östrus tespiti için arama tekesi ya da koçu 

kullanılabilir.  
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Elit sürülerde keçilerin, suni tohumlama uygulaması için 

genellikle kızgınlıklar senkronize edilir. Uygun bir hazırlıktan 

sonra, serviks şeffaf bir vajinal spekulum ile görselleştirilir, 

tohumlama tabancası nazikçe döndürme ve ileri hareket ile 

serviks boyunca manipüle edilir ve semen ön serviks veya uterus 

gövdesinde bırakılır. Operatörün becerisine ve kullanılan 

spermanın kalitesine bağlı olarak %50-85 oranında gebe kalma 

oranı bildirilmektedir. Tohumlama için taze seyreltilmiş sperma 

veya donmuş sperma kullanılabilir. Taze sperma için tohumlama 

başına istenen hareketli sperm sayısı 150 milyon, donmuş 

spermada için 200 milyondur. Hem taze hem de donmuş sperma 

kalite açısından tohumlamadan önce değerlendirilmelidir 

(Mobini, 2019). 

Laparoskopik Tohumlama  

Laparoskopik suni tohumlama, koyunlar için kullanılan en 

yaygın suni tohumlama tekniğidir. Bu prosedür aynı zamanda 

embriyo transferi programlarındaki keçilerde ve laparoskopik 

tohumlama için daha az sperm gerektiğinden- et keçilerinin 

değerli spermlerinde de kullanılmaktadır. Dişilerde kızgınlık 

senkronize edilir. Tohumlama için taze veya donmuş sperma 

kullanılabilir. Dişiler laparoskopik tohumlamadan önce 36 saat 
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aç bırakılır. Sedasyona tabi tutulurlar ve baş 45 derecelik veya 

daha fazla açıyla aşağı eğik olarak sırt üstü yatar pozisyonda 

yerleştirilirler. İki trokar kanül, periton boşluğuna, orta hattan 

uzakta, memenin önündeki bölgelerden sokulur. Periton boşluğu 

CO2 gazı ile şişirilir. Uygun kanülden 10 mm'lik bir laparoskop 

sokulur ve uterus laparoskop aracılığıyla görselleştirilir. Bir 

tohumlama iğnesi takılı tohumlama tabancası, diğer kanülden 

karın içine sokulur ve sperma her bir uterus boynuzuna enjekte 

edilir. Laparoskop ve kanül çıkarılır ve delinme bölgelerine 

antibiyotik tedavisi yapılır. Hayvanlar özel bir alana taşınır ve 

tohumlamadan sonra 1-2 saat rahatsız edilmeden bırakılır 

(Mobini, 2019). 

2.2. Kızgınlık Senkronizasyonu 

Üremenin kontrol edilmesi amacıyla mevsim dışı, mevsim 

içi, üreme mevsimine geçiş, erken postpartum dönem ve 

prepubertal dönemde birbirinden farklı birçok protokoller 

vardır. Üreme mevsimi dışı yapılan uygulamalardan en etkin 

olanlar fotoperiyodik uygulamalar eşliğinde melatonin hormonu 

kullanımı ve bunların dışında progestagen uygulamalarıdır. 

Üreme mevsimine geçiş döneminde ise progesteron, 

progesteron + PMSG, melatonin, melatonin + progesteron, 
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melatonin + progesteron + PMSG yöntemleri etkin şekilde 

kullanılabilmektedir. Fakat her uygulama ırklara göre farklı 

yanıtlar vermektedir. Bu yüzden koyunlarda üremenin denetim 

altına alınması amacıyla herhangi bir uygulama yapılacaksa, 

literatürde uygulanacak ırka göre araştırmalar yapılması en 

sağlıklı sonuçların alınması için gereklidir (Akdağ ve Akal, 

2018). 

Koyun ve keçiler, mevsimsel olarak poliöstrik 

hayvanlardır ve üreme mevsimi boyunca düzenli aralıklarla 

cinsel aktivite belirtileri gösterirler. Ilıman bir iklim bölgesinde 

cinsel aktivite mevsimi yaz ortasından kış ortasına kadar, yani 

gün ışığının süresinin kısaldığı dönemde sürer, bu nedenle 

onlara "kısa günde çiftleşenler" denir. Tüm süreç, genetik ve 

çevresel faktörlerin etkisi altında olan gece boyunca epifizden 

melatoninin salgılanmasına bağlıdır. Barınma, beslenme, 

seleksiyon, sağlık koruma vb. diğer hayvancılık faktörleri 

arasında üreme yönetimi iyi çiftçilik uygulamaları için çok 

önemli bir nokta olarak kabul edilmektedir.  

Küçükbaş hayvan çiftliklerinde üreme yönetimi, hormonal 

ve hormonal olmayan yöntemlerin uygulanmasına 

dayanmaktadır. Östrus senkronizasyonu için hormonal 
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yöntemler progesteron emdirilmiş vajinal süngerlerin 

uygulanması, kesin olarak tanımlanmış protokollerde 

kullanılması gereken en yaygın yöntemdir.  

Öztürkler (2019), koyunlarda ve keçilerde üremeyi 

denetleyip planlamak ve östrus senkronizasyonu yapmak için 

pratikte kullanılan hormonları aşağıdaki gibi özetlemiştir:   

1. Progestagenler veya progesteron analogları (FGA, MGA, 

MPA, CIDR),  

2. Östrojenler (Östradiol 17β, Östrogenin sülfat),  

3. Prostaglandin F2α (PGF2α) ve analogları (Luteolizis sağlar),  

4. Gebe kısrak serum gonadotropini (PMSG), Gebe Kısrak 

Koriyonik Gonadoptropin (eCG),  

5. Gonadotropin salınımını tetikleyen hormon (GnRH),  

6. İnsan plesantasından (koryon zarı) temin edilen gonadotropin 

(hCG),  

7. Melatonin (Epifiz veya pineal bezden salınan) karanlık 

saatlerde salınan hormondur. 

Keçiler için protokol, 11 gün boyunca vajinal süngerlerin 

uygulanmasını ve bakımını içerir. Süngerin çıkarılmasından 48 

saat önce, yumurtalıklar üzerindeki korpus luteumun luteolizini 
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sağlamak için IM prostaglandin enjeksiyonu (PG) ve ayrıca 

nihai foliküler gelişimi ve ovülasyonu başlatacak olan kadın 

plasenta  gonadotropin (eCG) enjeksiyonu yapılmalıdır 

(Gonzalez de Bulnes ve ark., 1999).   

Koyunlarda protokol 12-14 gün sürer ve Koriyonik 

gonadotropin süngerin çıkarıldığı gün uygulanır. Koriyonik 

gonadotropinin dozu (350-600 IU) yılın dönemine, süt üretim 

düzeyine ve hayvanın doğum sırasına (ilk defa doğuran ve 

birden fazla doğum yapan) bağlıdır. Sünger çıkarıldıktan 24–30 

saat sonra östrus tespiti, keçilerde ise sünger çıkarıldıktan 

yaklaşık 43 saat (36-47 saat) sonra (koyun 55 saat, koyun 

kuzularda 52 saat) tohumlama yapılmalıdır. Yöntemin başarısı 

oğlaklama/kuzulamada %70 civarındadır. Süngerin 

çıkarılmasından 24-30 saat sonra östrusun pozitif olarak tespit 

edilmediği keçiler, suni tohumlamadan sonra sadece %30'luk bir 

doğurganlığa sahiptir. Sünger çıkarıldıktan sonra vajinal 

akıntının oluşması, sonuçları olumsuz etkilemediğine dikkat 

edilmelidir. 

Bu protokol sıklıkla kullanılırsa, protokolün etkinliğini 

azaltan eCG antikorlarının oluşması nedeniyle giderek daha az 

etkili hale gelir ve dişi beklenen zamanda yumurtlamaz. Ayrıca, 
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Avrupa Birliği düzenlemesi, sütte izin verilen maksimum 

hormon kalıntıları (MRL'ler) seviyeleri (96/22/EC) konusunda 

daha katı hale gelmektedir (Grizelj ve ark., 2008).  

Fotoperiyod Uygulaması 

Yapay aydınlatma, tek başına veya erkek etkisiyle birlikte 

üreme mevsiminin etkili bir şekilde manipüle edilmesi için 

kullanılabilir. Yapay aydınlatma çoğunlukla uzun bir gün 

simülasyonu için kullanılır.  

Kışın, uzun günler (19-20 saat ışık) iki ay boyunca simüle 

edilir ve ardından normal aydınlatmaya izin vermek için 1 

Mart'ta durdurulur. Altı hafta sonra erkekler sürüye katılır ve 

yaklaşık 10-20 gün sonra verimli bir östrus meydana gelir. 

Dişilerin yaklaşık 60 günlük kısa bir üreme mevsimi vardır. 

Erkeklerde libidoyu ve sperma kalitesini artırmak için bu 

yöntemden yararlanılabilir. Bazı üreticiler, sezon dışı üreme için 

hormon ve aydınlatmayı birleştirir.  

Hormonal olmayan yöntemler, modern koyun ve keçi 

yetiştiricileri için, özellikle de çiftçiler organik gıda üretimi için 

modern piyasa trendlerini ve Avrupa Komisyonu tarafından 
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dayatılan giderek daha sıkı mevzuatları takip etmek 

istediklerinde, daha ilgi çekici hale gelmektedir. Bu yöntemler 

arasında “fotoperiyod uygulaması” ve “koç/teke etkisi” yer 

almaktadır.  

Fotoperiyod uygulaması (cinsel aktivite periyodunu 

değiştirmeyi amaçlayan gün uzunluğu manipülasyonu) koyun ve 

keçilerin üreme aktivitelerini kontrol altına almak ve üreme 

olmayan mevsimde (ilkbahar) veya geçiş döneminde üremenin 

sağlanmasıdır. 

Koç/Teke etkisi, koyun/keçilerin üreme mevsimine geçiş 

döneminden önce iki ay süre ile erkeklerden ayrılması ve 

sonrasında koç/tekelerin sürüye katılarak üremenin uyarılması 

ve senkronizasyonu amacına dayanır. Erkeklerin uzak bir 

mesafede tutularak koku alma, görsel ve/veya akustik temasları 

(tam izolasyon) önlenmelidir. 

Erkeğin dişi grubuna bilinçli olarak dahil edilmesi (kalıcı 

teması sağlamak ve 1 erkek için 10 dişi) keçilerde 7-11 ve daha 

sonra erkeğin yerleştirilmesinden 27-35 gün sonra verimli östrus 

zirvelerinin eşzamanlı görünümü ile sonuçlanacaktır. Koyunlar-
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da bu etki, koçun sürüye katılmasından 20-25 gün sonra ortaya 

çıkar (Grizelj ve ark., 2014). 

Geçiş Döneminde Koç/Teke Etkisi 

Üreme mevsimine geçiş dönemindeki koyun ve keçiler (en 

az 3 hafta boyunca birbirine temas olmamış) teke veya koç ile 

buluştuklarında, dişilerde hormonal değişikliklere ve ardından 

birkaç gün içinde yumurtlamaya neden olacaktır. İstenilen 

çiftleştirme zamanından birkaç hafta önce dişilere arama koçu 

ya da tekesi verilebilir ve daha sonra kızgınlık görüldüğünde 

elde aşım yöntemi ile çiftleştirilebilir.  

Koç ve tekenin sürüde bulunmasına cevap oldukça 

değişken olabilir ve bu durum ırk, ayırma süresi, anöstrus 

derinliği, beslenme ve doğum sonrası evreden etkilenir. Bu 

teknik, sezon dışı üremenin manipülasyonu için bazı 

hormonlarla birlikte kullanılabilir (Mobini, 2019). 
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Üreme Mevsiminde Östrusun Senkronize Edilmesi  

Üreme mevsimi içinde progesteron, PGF2α, PMSG, 

GnRH, LH ve FSH hormonlarının farklı sürede, ayrı veya 

birlikte kullanımına dayalı protokoller kullanılmaktadır (Nur, 

2015). 

Prostaglandinler  

Prostaglandinin (PG) etkili olabilmesi için keçilerin luteal 

fazda olması gerekir. Bir senkronizasyon programından önce 

hayvanların yeterli beslenmesi, kızgınlıkların iyi gözlenmesi ve 

yeterli miktarda erkek olması veya iyi bir suni tohumlama 

planlaması yapılmalıdır. Prostaglandin F2α, 10-15 mg 

(Lutalyse®) veya Cloprostenol, 125 mg (Estrumate®) 36-72 

saatte (ortalama 48 saat) östrus başlatacaktır. 9 ila 11 gün arayla 

verilen iki doz prostaglandin, dişilerin döngülerini genellikle 

senkronize edecektir (Şekil 2). Bir alternatif, sürüyü 4 gün 

boyunca aktif olarak gözlemlemek, kızgınlığa giren tüm dişileri 

çiftleştirmek, dördüncü günde PG uygulamak ve sonraki 3 gün 

boyunca kızgınlığa giren tüm dişiler çiftleştirmektir. Dişilerin 

çoğunun bu 7 günlük bir süre içinde çiftleştirilmesi ile 

sonuçlanacaktır. PG uygulaması sırasında bu koyunların veya 
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koyunların hiçbirinin gebe olmadığından emin olunmalıdır aksi 

takdirde gebelik sonlanacaktır.  

 

Şekil 2. İntravajinal Sünger Uygulaması (Öztürkler, 2019). 

 

Progesteronlar  

Birçok evcil hayvanda östrus siklusunun kontrolü için 

kullanılmaktadır. Koyunlarda anöstrusta senkronize amaçlı 

yaygın bir biçimde sıklıkla kullanılan bir hormondur.  

Eksojen progesteronlar, üreme mevsimi boyunca, luteal 

fazın uzunluğunu ve sonlanmasını yapay olarak kontrol etmek 

için kullanılabilir. Bu uygulama, suni tohumlama veya Embriyo 

Transferleri (ET) için keçilerde kızgınlık senkronizasyonunun 

en yaygın yöntemidir. Kontrollü İntravajinal İlaç Salma cihazı 
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(CIDR) gibi intravajinal cihazlar, silikon emdirilmiş 300 mg 

progesteron (EAZI-BREED) içermektedir. Bunların tümü, 

keçilerde 12 ila 14 gün sonra progestinlerin uzaklaştırılmasını 

gerektirir. Östrus, progesteron kaynağının çıkarılmasından 24-

36 saat sonra ortaya çıkar. Prostaglandinler 24 saat 

progesteronlar çıkarılmadan önce veya küçük bir doz Gebe 

Kısrak Serum Gonadotropin (PMSG), (eCG), progesteronla 

çıkarılmasından 24-48 saat önce veya sırasında (250 IU) üreme 

mevsimi boyunca kullanılabilir.  

CIDR uygulaması  

Vajinal süngerlere alternatif olarak geliştirilmiş olup %9 

progesteron içeren sert medikal silikondan yapılmış aparatlardır 

(Şekil 3). S ve G tipleri vardır. S tipi yetişkin koyun ve keçilerde 

G tipi yetişkinlerle beraber doğum yapmamış şişek ve keçilerde 

kullanılır. Etki mekanizması intravajinal süngerle aynıdır. Daha 

çok üreme mevsimi içinde uygulanır. 
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Şekil.3. CIDR uygulaması (Öztürkler, 2019). 

 

Üreme Dışı Sezonda Kızgınlığın Senkronize Edilmesi  

Prostaglandinler, sezon dışı östrus senkronizasyonu için 

etkili değildir. Sezon dışı çiftleştirmeler için en yaygın olarak 

kullanılan program, progesteronlar ve PMSG (eCG) bir 

kombinasyonudur. CIDR, daha önce üreme mevsimi sırasında 

senkronizasyon için tarif edilenle aynı şekilde, yaklaşık 14 gün 

boyunca sokulur ve progesteronların çıkarılmasından 48 saat 

önce ya FSH ya da PMSG olan bir gonadatropin uygulanır. 

PMSG’nin en yaygın olarak kullanımı tek bir enjeksiyon 400 

IU'dur.  

2.2.3.5. Kızgınlık Döngüsünün Düzenlenmesi 

1. Üreme mevsimi:  
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14 gün boyunca progesteron (Oral veya CIDR) 14 gün 

boyunca progesteron (Oral veya CIDR), + 4ml PG 600, 

24-48 saat. progesteron çıkarılmasından önce veya 

sırasında Prostaglandinler (tek veya çift enjeksiyon)  

1. Geçiş dönemi: erkek etkisi 14 gün boyunca progesteron 

(Oral veya CIDR) + 5ml PG 600, progesteron 

çıkarılmasından 48 saat önce  

2. Üreme Dönemi: 14 gün boyunca progesteron (Oral veya 

CIDR) + 5ml PG 600, progesteron çıkarılmasından 48 

saat önce  

3. Aydınlatma programı 

 

Embriyo transferi  

Suni tohumlama ile erkek bireylerin etkin kullanımında 

sağlanan birçok avantajların benzeri dişilerde de embriyo 

transferi ile sağlanmaktadır (Tuncel ve ark., 1997). Embriyo 

transferi, implantasyon aşamasından önce yüksek damızlık 

nitelikteki verici (donör) dişiden embriyonun toplandığı ve 

kalan gebelik için taşıyıcı anne olarak görev yapacak alıcı dişiye 

transfer edildiği bir tekniktir. Bu teknik çok sayıda evcil ve vahşi 

hayvanlara uygulanmıştır. İlk başarılı embriyo transferi 1930 
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yılında Tavşanlarda yapılmış bunu koyun, keçi, domuz ve 

sığırlarda yapılan çalışmalar izlemiştir.   

Embriyo transferi normalde yılda tek döl veren bir 

hayvandan 10-15 döl alınmasını sağlayarak böylece yüksek 

damızlık değer taşıyan dişilerden ömrü boyunca vereceği 

yavrudan çok daha fazla yararlanma olanağı sağlar.  

Damızlık değeri yüksek ancak nakli güç ya da pahalılık 

gibi güçlükler nedeniyle getirilemeyen ırkların hızlı bir şekilde 

çoğaltılmasına olanak sağlamaktadır. Üreme kanalları sorunlu 

olan yüksek verimli dişilerden yavru elde edilmesi, araştırma 

amacıyla tek yumurta ikizlerinin oluşturulması gibi embriyo 

transferi kullanılmaktadır (Kaymakçı, 2009).  

Abubakar ve ark. (2015), embriyo transferi için temel 

adımları aşağıdaki gibi özetlemiştir: 

• Verici ve alıcıların seçimi ve senkronizasyonu, 

• Süperovulasyon (FSH, PGF ile luteoliz),  

• Kızgınlık döneminde tohumlama (0. Gün),  
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• Flushing media (PBS) kullanılarak embriyoların 

toplanması (5. Gün) -Cerrahi (laparotomi) veya cerrahi 

olmayan (trans servikal)-,  

• Dondurularak saklanan embriyoların derecelendirilmesi,  

• Alıcılarda transfer (Taze veya Donmuş) (5. Gün) -

Cerrahi veya cerrahi olmayan-, 

• Gebelik testi.  

 

Cinsiyetin Belirlenmesi 

Fetüsün cinsiyeti sperm tarafından belirlenir çünkü sperm 

X veya Y cinsiyet kromozomu taşıyabilir. Bir yumurta (oosit) 

döllediğinde X cinsiyet kromozomuna sahip olan sperm 

döllenirse dişi ve bir yumurta döllediğinde bir Y cinsiyet 

kromozomuna sahip olan bir sperm ile döllendiğinde de erkek 

yavru ile sonuçlanacaktır. X ve Y taşıyan spermleri ayırma 

isteği, belirli türler için bir cinsiyetin diğerinden daha ekonomik 

öneme sahip olması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Süt 

endüstrisinde olduğu gibi, maksimum suni tohumlama kullanımı 

nedeniyle dişi buzağılar erkeklerden daha önemlidir. Bir 

mandıra çiftliğinin en büyük geliri sütten geldiğinden, geleceğin 
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üreticileri olacak daha fazla dişi buzağıya sahip olmak 

avantajlıdır (Abubakar ve ark., 2015). 

Günümüzde yapılan çalışmalarda, suni tohumlama 

uygulamaları öncesi X ve Y kromozomlu spermatozoonların 

laboratuvar koşullarında ayrılması hedeflenmektedir. X ve Y 

kromozomlu spermatozoonlar arasındaki morfolojik, fizyolojik, 

biyofiziksel ve immunolojik farklılıklardan araştırıcılar 

yararlanmaktadır. Örneğin; X kromozomlu spermatozoonlar 

daha geniştir ve uygun ortamlarda katoda doğru hareket ederler. 

Y kromozomlu spermatozoonlar ise daha hızlı hareket ederler. 

Araştırmalarda sedimentasyon, santrifüj ve elektroforetik 

seperasyon gibi tekniklerle X ve Y cinsiyet kromozomlu 

spermatozoonlar ayrıştırılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu 

esaslara dayanan cinsiyet ayrımında maalesef istenilen başarı 

sağlanamamıştır.  

Son zamanlarda X ve Y kromozomu taşıyan 

spermatozoonların DNA içeriklerinin miktar olarak farklı 

olmasından (y kromozomu x kromozomuna göre çok küçüktür) 

yararlanılarak vital DNA boyalarının uygulanması sonucu 

floresan ışığa karşı yaptıkları parıldamaların farklı olması 

nedeni ile bu hücrelerin ayrıştırılması yöntemi geliştirilmiştir. 
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Buna “Fluorescence Activated Cell Sorting” (FACS) yöntemi 

denilmektedir. Bu yöntemle yapılan ayrıştırma sonucu yapılan 

tohumlamalardan %95 istenilen cinsiyette yavru elde edebilme 

başarısı sağlanmıştır (Pabuccuoğlu, 2021). 

In Vitro Fertilizasyon 

In Vitro Fertilizasyon (IVF) ifadesi, döllenme işleminin 

vücut dışında, petri kutusunda ya da tüpte gerçekleştirilmesi 

işlemidir (Emsen ve Koşum, 2009).  

IVF tekniği laboratuvar koşullarında yumurtanın 

olgunlaştırlması ve spermatozoanın kapasitasyonunu takiben 

döllenmenin embriyo aşamasına kadar kültüre edilmesine 

olanak sağlayan önemli bir yardımcı üreme tekniğidir. Canlı 

hayvanlardan embriyo eldesi yerine in vitro laboratuvar 

koşullarında embriyo üretiminin pek çok açıdan faydası 

bulunmaktadır. Özellikle hücresel ve moleküler düzeyde 

embriyolojinin anlaşılması beraberinde pek çok araştırmanın da 

yapılabilmesine olanak tanımıştır. Günümüzde pek çok hayvan 

türünde ve insan hekimliğinde kullanılan oldukça başarılı 

protokoller vardır (Sarıözkan ve Türk, 2020). 



84 | TARIM VE HAYVANCILIK ÜZERİNE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 

 

Klonlama  

Klonlama, esas olarak herhangi bir şeyin aynısının 

kopyalanması anlamına gelmektedir. Genetikte, DNA'nın belli 

bir bölümünün, genellikle de bir genin kopyasını oluşturmak 

için kullanılan yöntemdir (Emsen ve Koşum, 2009).  

Memeli hayvan yetiştiriciliğinde genetik özdeş yavruların 

üretilmesi işlemidir. Klonlamada erkek üreme hücresi devreye 

girmeksizin ya da kullanılamadan döller (yavrular) 

üretilmektedir (Kaymakçı, 2009). Döllenmiş yumurta, hücre 

çekirdeğinin (n) somatik dokudaki hücre çekirdeği (2n) ile yer 

değiştirmesidir.  

Bir memeli hayvan yumurtasından, vücut hücresinin 

çekirdeğinin yeniden programlanabileceği ve onu bütün bir 

birey oluşturabilme potansiyeline sahip kılabileceği gerçeğine 

dayanmaktadır (Kuran, 2011). 

Genetik klonlama hayvan yetiştiriciliğinde çok kısa zaman 

süreçlerinde yüksek verimli hayvanların çoğaltılmasına olanak 

sağlayabilir. Özellikle et kalitesi, süt verimi, döl verimi ve 

hastalıklara karşı dirençlilik gibi özellikler göz önünde 
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bulundurularak çiftlik hayvanları klonlanabilmektedir. Diğer 

yandan nesli tükenen hayvanların çoğaltılması, gen 

kaynaklarının korunması ve bilimsel araştırmalarda genetik 

özdeş hayvanların elde edilmesinde de kullanılabilmektedir.  

Kaliteyi yükseltecek bazı genlerin eklendiği veya çıkarıldığı 

transgenik hayvanların klonlanması bugün artık mümkündür 

(Şekil 4). Klonlamanın amacı: 

1. Damızlık değeri çok yüksek olan hayvanların kopyalarını 

oluşturarak daha fazla yararlanma  

2. Maliyeti yüksek teknolojilerle elde edilen transgenik 

bireylerin daha düşük maliyetli olan klonlama yöntemi ile 

sayısının artırılması  

3. Bilimsel çalışmalarda aynı genetik yapıya sahip hayvanlarda 

yapılacak ilaç denemeleri için olanak sağlaması  

4. Nesli tükenen türlerin çoğaltılması  

5.Nesli tükenen hayvanlardan alınacak DNA ile hayvanın 

yeniden çoğaltılması  

6. Bilimsel çalışmalarda tedavi amaçlı yaşayan bir birey için 

embriyonik kök hücre elde edilmesi  
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Farklı yöntemler ile klonlama da yapılabilmektedir. Bunlar 

embriyo bölünmesi, çekirdek çıkarımı, genetik klonlamadır 

(Kaymakçı, 2009). 

• Verici soma hücrelerinin kültüre alınması 

• Alıcı yumurtaların çekirdeklerinin çıkartılması 

• Çekirdek aktarımı 

• Füsyona uğramış yumurtaların geçici ve daimi alıcılara 

aktarılması ve gelişimi olarak sıralanabilir.  

Klonlama, gen veya gen parçalarının bir bireyden alınıp 

bir başka bireyin DNA’sına transferi işlemlidir. Bu teknolojide 

gen veya genler döllenmiş yumurtaya aktarılır. Örneğin kanser 

oluşturan insan genleri fare embriyolarına aktarılarak ilaç 

sanayiinde tedavilerin testinde kullanılabilmektedir. Koyun, 

sığır ve keçiye gen aktarımı yapılmakta ve sütlerinden insan süt 

proteini üretilebilmektedir. Ayrıca organ, doku ve kan üretme 

imkânı da bulunmaktadır. Transgenik hayvanların sütlerinden 

elde edilen proteinler ile çeşitli hastalıklar (emphysema ve cystic 

fibrosis) tedavi edilebilmektedir (Kuran, 2011). 
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Şekil 4. Koyunlarda genetik kopyalama aşamaları 

(https://www.abpischools.org.uk/topic/cloning/3) 
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Günümüzde pek çok alanda transgenik teknolojiden 

yararlanılmaktadır.Terapötiklerin transgenik hayvanlardan 

üretilmesi (örnek: hormonlar, alfa-1-antitripsin enzyme, 

interferon gamma gibi proteinler), Çiftlik hayvanlarını organ 

depoları olarak kullanabilmek (örnek: Domuzlar kalp, Karaciğer 

vb.), İnsanların genlerindeki mutasyonlara bağlı oluşan 

hastalıklar için, bir genin işlevsiz hale getirilmesini sağlamak 

(knock-out) veya bir genin işlevini hedef organizmaya aktarma 

(knock–in) teknikleri kullanılarak model hayvanların üretilmesi 

(model hayvan üretimi), Hayvansal ürünlere yeni özellikler 

kazandırılması (Laktaz), Hastalıklara dirençli hayvan üretimi 

(örn: Viral hastalıklara doğuştan dirençli, mastitis vb.). Çiftlik 

hayvanlarında bu teknolojinin amaçları aşağıdaki şekilde 

belirtilebilir. Transgenik hayvan üretiminde aşağıdaki 

yöntemler kullanılmaktadır: 

Viral Vektörlerle Gen Transferi Tekniği  

Embriyonik Kök Hücrelerine Gen Transferi Tekniği  

Spermatozooitlere Gen Transferi Tekniği  

Pronükleer-DNA Mikroenjeksiyon Tekniği  
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Klonlama Teknolojisi ile Transgenik Hayvan Üretimi  

Transgenik hayvan elde etmekte amaçlanan; yeni 

nesillerin DNA’larında sadece yabancı genin bulunması değil, 

bu genin diğer nesillere aktarılması, devamı ve iyi bir şekilde 

ekpresyonunun sağlanmasıdır. Çünkü bazı hayvanlar yabancı 

gen taşısalar bile bunun ekspresyonunu sağlayamamakta veya 

istenilen düzeyde olmamaktadır. Bazı durumlarda da transfer 

edilen yabancı gen ürünlerinin (protein) fazla üretimi 

hayvanlarda toksik etki yapabilmektedir (Kuran, 2011). 

CRISPR/Cas Gen Düzenleme Teknoljisi 

CRISPR/Cas teknolojisi ile üretilen genleri düzenlenen 

hayvan modeli ilk defa 2013 yılında farelerde bildirilmiştir 

(Wang ve ark., 2013). Daha sonra, koyun (Crispo ve ark., 2015), 

keçiler (Wang ve ark., 2015) ve son olarak da sığır (Gao ve ark., 

2017) olmak üzere diğer türlerde yeni doğumlar 

gerçekleştirilmiştir. 

Ruminantlarda uygulanan CRISPR teknolojisi (Şekil 5), et 

ve yapağı üretimini iyileştirmek, süt verimini ve kalitesini 

artırmak, hastalıklara dirençli hayvanlar oluşturmak, hayvan 
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refahını artırmak veya biyotıp uygulamaları için kullanılabilir 

(Menchaca ve ark., 2018). 

Şekil 5. Genom düzenlenmiş koyun ve keçilerin üretimi için 

embriyo üretiminin ve CRISPR mikroenjeksiyonunun şematik 

gösterimi (Menchaca ve ark., 2016). 
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GİRİŞ 

Sanayi devrimi ve küreselleşme dünyamızın her 

zamankinden daha hızlı dönüşümüne neden olmuş, çevre ve 

genetik kaynakların hızla tahribatını beraberinde getirmiştir. 

Dünya nüfusunun hızla artması ile yiyecek, enerji ve barınma 

gereksinimlerinde de artış beraberinde gelmiştir (Messerli ve 

ark., 2019).  

Hayvansal, bitkisel ve diğer doğal kaynakların 

tüketiminde ki artış bu kaynakların gelecekte aynı hızda 

sağlanmasını güçleştirmiştir. Ayrıca insanoğlunun son yüzyılda 

sergilediği savaş yöntemleri ve turizm faaliyetleri de yaşam 

alanlarını korkunç düzeyde tahrip etmektedir. Kontrolsüz kitle 

turizmi hassas doğal dengeyi bozmaktadır. Şehir merkezi 

dışında ki konaklama tesislerinin hizmeti artırmak amaçlı 

kurdukları eğlence ve spor tesisleri, plajlar, otoparklar 

biyoçeşitlilik ve doğal kaynaklar açısından büyük bir tehdit 

halini almıştır (Tuna, 2007). Dünyada yaşamın temelini 

oluşturan biyoçeşitlilik insanlığın çabaları ile büyük bir hızla 

kaybolmaktadır.  
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Biyolojik çeşitlilik, “genetik farklılıklara sahip türlerden 

oluşan çok yönlü ekolojik işlevlere sahip değişik ekosistemlere 

dağılmış bulunan, sayı bakımından zengin canlılar toplumunun 

oluşturduğu yaşam dünyası” olarak tanımlanmaktadır (Çepel, 

1997). Biyolojik çeşitlilik, bir bölgedeki tür, genetik, ekosistem 

ve ekolojik olayların tamamı olup (Işık, 1999) herhangi birinde 

meydana gelen değişim diğerlerini de etkilemektedir (Gross ve 

ark., 2006).  

Ekosistem açısından biyolojik çeşitlilik, hava, su, gıda, 

giyinme, ilaç ve barınak gibi dünyada yaşamın temelini 

oluşturan sistemlerinin sürekliliğini sağlamaktadır. Küresel 

iklim değişikliği ve kirlilik ile doğal kaynakların sürdürülebilir 

olmayan kullanımı biyolojik çeşitliliği yok etmekte, yaşamak 

için gerekli olan ihtiyaçlarımızın karşılanmasını imkansız hale 

getirmektedir. Biyoçeşitlilik insanlara çok farklı faydalar 

sağlamaktadır. Ekonomik ve sosyolojik açıdan ise biyoçeşitlilik, 

enerji akımı, madde dolaşımı, beslenme, tıp, eczacılık, estetik, 

rekreasyon, turizm ve psikolojik yönden gibi çok yönlü ilişkiler 

bulunmaktadır (Çepel, 1997; Alonso ve ark., 2001; Dilbirliği, 

2007; Demir, 2013). Bitkisel zenginlik hava, su ve gürültü 

kirliliğini azaltmakta, sel, kuraklık ve sıcak hava dalgalarından 
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bizleri korumakta ve insan ve doğa arasında bağlantıyı 

sağlamaktadır. COVID-19 nedeniyle son zamanlardaki sokağa 

çıkma yasakları, fiziksel ve zihinsel sağlığımız için bitkisel 

alanların ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Şehir, ilçe ve 

köylerde yaşayan nüfusun payı arttığından arazi yarışında 

bitkisel alanlar çoğu kez yok edilmektedir. 

Sanayi devrimi ile başlayan özellikle 1950’den sonra Yeşil 

Devrim ile tür, çeşit ve genotip çeşitliliğinde azalmaya, modern 

tarımda yüksek verimli çeşitlerin ve ırkların giderek artan 

oranda kullanılması neden olarak gösterilmektedir. Ayrıca, iç 

savaşlar ve ülkeler arası savaşlar sırasında göçlerin artması, 

tarımdaki nüfusun giderek azalmasına sebep olmuştur. Özellikle 

marjinal alanlardaki tür ve çeşitlerin kaybolması insanlığın 

beslenme güvenliğinin de kaybolmaya başladığını 

göstermektedir. Dünya ekonomisinin önümüzdeki yıllarda en 

önemli tehdit kaynaklarından biri de biyoçeşitliliğin yok olması 

ve ekosistemin çökmesidir (Şekercioğlu, 2005). Bir tür içindeki 

genetik çeşitliliğin azalması besin üretimi, sanayi ve ilaç eldesi 

için kaynakların kullanılmasına ait seçeneklerin azalmasına da 

neden olmaktadır. Tüm gelişmeler, insanın doğal kaynakları 

sınırsız olarak bulunabileceği düşüncesinin değişmesine, çevre 
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ve doğal kaynakları koruma bilincinin gelişmesine neden 

olmaya başlamıştır.  

Ekonomik ve sosyal kalkınma bakımından büyük önem 

taşıyan biyolojik çeşitliliğin, insan kaynaklı faaliyetlerden 

dolayı gördüğü zararın büyük oranlara ulaşması nedeniyle, 5 

Haziran 1992’de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 

Konferansı’nda Rio de Janerio’da Dünya Sürdürülebilir 

Kalkınma Zirvesi’nde Nairobi Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 

imzaya açılmış olup 29 Aralık 1993 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Sözleşmeye ülkemiz 27 Aralık 1996 tarihinde taraf 

olmuştur. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi sadece biyolojik 

çeşitliliğin korunması değil aynı zamanda bileşenlerinin 

sürdürülebilir kullanımının takibi ve ortaya çıkan faydaların adil 

paylaşımını hedeflemektedir. 

TÜRKİYE MEYVE BİYOÇEŞİTLİLİĞİ 

Ülkemiz Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan 

fitocoğrafik bölgeleri gibi üç farklı gen merkezine dahil olması 

nedeni ile Avrupa ve Orta Doğu’nun biyoçeşitlilik bakımından 

en zengin ülkelerindendir. Ülkemizin deniz seviyesinden 

ortalama yüksekliği 1141 m olup, toplam yüzölçümünün 
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%57’sini bin metre üzerindeki alanlar oluşturmaktadır. Türkiye 

florasında dağılış gösteren bitki türlerinin sayısı düşük rakımdan 

yüksek rakıma doğru gittikçe artmakta olup, Avrupa kıtasının 

tümünde yayılış gösteren türlerin sayısına yakındır. Ülkemiz 

12.000 (3000’i endemik) civarında bitki taksonuna sahip olup, 

%34,4’lük endemizim oranı ile tür çeşitliliği açısından da 

Avrupa’nın en zengin ülkelerindendir (Davis ve ark., 1988; 

Ekim 2005; Özhatay ve Kültür, 2006).  

Türkiye’nin sahip olduğu flora ve fauna zenginliğinin 

nedeni kıtalar arasında yer almakta olması, kısa mesafelerde 

değişen farklı coğrafik faktörler ile iklim tiplerinin varlığıdır 

(Avcı, 2005; Ekim, 2005; Özhatay ve ark., 2009). Ülkemizde 24 

farklı iklim tipi ve her bölgenin farklı ekolojik özellikleri vardır 

(Sykes, 1975). Ülkemiz jeolojik, jeomorfolojik ve iklimsel 

özellikler nedeniyle zengin biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Ayrıca 

yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda ülkemizin antik tarımın 

başlangıç merkezlerinden biri olduğu tespit edilmiştir (Tan, 

2010). Dünyada 34 sıcak noktadan üçünü sınırları içerisinde 

bulunduran üç ülkeden biri olan Türkiye, biyolojik çeşitlilik 

açısından acil koruma altına alınması gereken ülkelerdendir 

(Ekim, 2009; Güner ve ark., 2000). Türkiye’nin bazı 
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bölgelerinde çevresel yıkım, kentleşme, turizm, aşırı kullanım, 

geleneksel kültür bitkilerinin değiştirilmesi ve tarımın 

modernizasyonu gibi etkenler tarımsal biyolojik çeşitliliğin 

azalmasına neden olmaktadır.  

Türkiye, sahip olduğu ekolojik ve coğrafik koşulları 

yanında göç yollarının üzerinde bulunması ve bir çok 

medeniyetin beşiği olması nedeniyle, çok sayıda tür ve çeşit 

zenginliğine sahip olmuştur. Bu zenginlik, baskı faktörlerine, 

hastalık ve zararlılara direnen, kalite özellikleri nedeni ile doğal 

ve ıslah amaçlı seleksiyonlar sırasında bitki populasyonlarının 

seçilmesine dayanmaktadır. 

Ülkemiz Antepfıstığı, armut, asma, ayva, badem, ceviz, 

elma, erik, fındık, incir, kestane, kızılcık, kiraz, nar, vişne ve 

zeytin bir çok meyve türünün gen merkezidir. Sahip olduğu 

iklim çeşitliliğinin doğal bir sonucu olarak Türkiye’de 80’in 

üzerinde çok sayıda meyve türü ve çeşitleri (elmalarda 500’ün, 

armutlarda 600’ün, eriklerde 200’ün, şeftalilerde 100’ün, 

üzümlerde 1200’ün üzerinde çeşit) yetiştirilmektedir (Özbek, 

1978).  
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Ülkemizde Vavilov’un belirttiği Yakın Doğu ve Akdeniz 

Gen Merkezleri içinde yer alması, J. Hagler’in bildirdiği beş 

mikro-gen merkezine (Trakya ve Ege; Güney ve Güneydoğu 

Anadolu; Samsun, Tokat ve Amasya illeri; Kayseri ili ve 

çevresi; Ağrı ili ve çevresi) sahip olması nedeni ile, kültürü 

yapılan önemli meyve türlerinin hem yabani akrabaları (Antep 

fıstığı, armut, badem, böğürtlen, çilek, elma, erik, fındık, 

kızılcık, kiraz, vişne) hem de yerli varyeteleri (kestane, zeytin, 

ceviz, vişne, kiraz) bulunmaktadır (Tan, 2010). Ülkeler sahip 

oldukları genetik zenginliği korumak ve bu zenginlikten en üst 

seviyede yararlanmak için büyük çabalar harcamaktadırlar 

(Patamsyete ve ark., 2004; Patamsyete ve ark., 2005; Atila ve 

Ağaoğlu, 2006).  

Türkiye’de 1930-1940 yılları arasında meyve genetik 

kaynaklarının muhafaza edilmesi için Batı Akdeniz Tarımsal, 

Zeytincilik, Fındık, Antepfıstığı, Kayısı, İncir, Tekirdağ ve 

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüleri ile Niğde Fidanlığı, 

Adapazarı, Çanakkale, Kastamonu Bahçe Kültürleri İstasyonları 

kurulmuştur. Tokat, İskendurun, Eğirdir Bahçe Kültürleri 

İstasyonları, Edremit Zeytincilik İstasyonu, Kilis, Nevşehir 

Bağcılık İstasyonları 1940-1960 yılları arasında; 1960-1970 
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yılları arasında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü, Kırıkhan Bahçe Kültürleri İstasyonu, Erdemli-Mersin 

Bölge Bağ-Bahçe Araştırma Enstitüsü kurulmuş olup meslek 

liseleri ve üretme istasyonlarından bazıları 1970-2000 yılları 

arasında Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsüne 

dönüştürülmüş, Anadolu (Eskişehir), Harran (Şanlıurfa), 

Karadeniz (Samsun) araştırma merkezlerine de bahçe bitkileri 

bölümleri eklenmiştir. Ülkemizdeki yerel meyve çeşitleri 1977 

yılında Ülkesel Bitki Genetik Kaynakları Araştırma Programı 

kapsamında Arazi Gen Bankalarında muhafaza altına alınmıştır.  

Ankara Üniversitesi'nin 1933 yılında kuruluşu ile ülkemizin gen 

kaynağı olduğu meyve türleri ile ilgili çalışmalar başlamıştır. 

Türkiye Meyve-Bağ Genetik Kaynakları Envanterini belirlemek 

için Ziraat fakülteleri ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 

kuruluşları kapsayan 88 tarımsal kuruluşta, 1975-1977 yılları 

arasında birinci, (Çetiner, 1981), 1985 yılında İkinci envanter 

çalışması gerçekleştirilmiştir. İki çalışma arasında geçen süre 

içerisinde içerisinde %20’ye varan materyal kayıplarının olduğu 

belirlenmiştir (Gönülşen, 1986).  

Mevcut gen kaynaklarının korunabilmesi için bitkilerin 

sahip olduğu genetik çeşitliliğin muhafazası gereklidir. Bunun 
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için de materyalin tamamı veya bir parçasının canlı ve sağlıklı 

olarak korunması gerekmektedir. Ülkemizde ex-situ yanında in-

situ koruma yapmak amaçlı bulundukları ekolojiye uygun 

meyve genetik kaynaklarının muhafazası için kurulan Arazi Gen 

Bankalarının sorumluluğu TAGEM bünyesindeki 18 araştırma 

enstitüsüne verilmiştir. Enstitüler birinci derece, ikinci derece ve 

bölgesel muhafazadan sorumlu olmak üzere üç farklı şekilde 

değerlendirilmiştir (Tablo 1). Mevcut koleksiyonlar içinde %28 

oranla üzüm birinci sırada yer almakta olup, Tekirdağ Bağcılık 

Araştırma Enstitüsü 1439 adet, Manisa Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü 1231 adet, Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü 112 adet 

üzüm çeşidi ve genotipini bünyelerinde korumaya almıştır (T.C. 

Tarım Ve Orman Bakanlığı, 2021).  

Elma %7’lik oran ile ülkemiz AGB koleksiyonlarında 

ikinci sırada bulunmaktadır. Eğirdir Meyvecilik Araştırma 

Enstitüsü 330 adet, Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü 242 adet ve Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü 118 adet elma çeşit ve genotipini koleksiyonlarında 

bulundurmaktadır.  

Armut, turunçgiller ve fındık AGB koleksiyonlarında %6 

oranında bulunmaktadır. Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma 
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Enstitüsünde 276 adet, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü 

259 adet ve Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 137 

adet armut genotipini koruma altına almıştır. Batı Akdeniz 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü (340 adet) ve Alata Bahçe 

Kültürleri Araştırma Enstitüsü (227 adet) ülkemizde 

turunçgillerin muhafaza edildiği araştırma merkezleridir. 

Fındığın 440 adet gen kaynağı Fındık Araştırma Enstitüsü’nde 

muhafaza edilmektedir. İn-situ koleksiyonlarımızda incir 

Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü’nde 368, GAP Uluslararası 

Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde 37; kiraz Atatürk 

Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde 155, Eğirdir 

Meyvecilik Araştırma Enstitüsü’nde 93; Karadeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü 94; nar Alata Bahçe Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü’nde 256, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde 151, 

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 39; kayısı Kayısı 

Araştırma Enstitüsü’nde 285, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü’nde 24, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü’nde 10 adet ile korunmaya alınmıştır. Badem 

genotiplerimizin 181 adeti Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 

143 adeti Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü, 39 adeti Alata 

Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde muhafaza 

edilmektedir. Ülkemizde 162 adet materyalle en büyük 
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koleksiyon Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nde bulunmakta 

olup, zeytin genotiplerinin 31’i Alata Bahçe Kültürleri 

Araştırma Enstitüsü, 25 adet’i Atatürk Bahçe Kültürleri 

Araştırma Enstitüsü’nde korunmaktadır. Eğirdir Meyvecilik 

Araştırma Enstitüsü’nde 149 adet, Ege Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü’nde 142 adet erik genotipi bulunmaktadır. Ayrıca 150 

ceviz, 122 ayva, 114 vişne, 100 dut, 94 Antepfıstığı, 90 Trabzon 

hurması, 79 karayemiş, 76 kızılcık, 70 kestane, 68 şeftali ile 

nektarin, 66 üzümsü meyve, 62 yenidünya, 42 mahlep, 35 

avokado, 26 kocayemiş, 24 hünnap, 12 kuşburnu, 8 keçiboynuzu 

ve 3 adet muz genotipi Araştırma Enstitüleri tarafından koruma 

altına alınmıştır.  

Tablo 1. Ülkemizde Araştırma Enstitülerinde muhafaza edilen 

meyve türleri.  

Enstitü İl 1. Derece  2. Derece  Bölgesel 

düzeyde  

Batı Akdeniz 

Tarımsal 

Araştırma 

Enstitüsü 

Antalya Turunçgiller 

Yenidünya 

Avokado 

Keçiboynuzu Nar 

Zeytin 

Trabzon 

Hurması 

İncir Araştırma 

Enstitüsü 

Aydın İncir   

GAP 

Uluslararası 

Tarımsal 

Araştırma ve 

Eğitim Merkezi 

Diyarbakır   Badem 

incir 
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Erzincan Bahçe 

Kültürleri 

Araştırma 

Enstitüsü 

Erzincan Kuşburnu Ceviz, Dut Kayısı 

Vişne 

Kiraz 

Erik 

Şeftali 

Elma 

Armut 

Ayva 

Asma 

Badem 

Geçit Kuşağı 

Tarımsal 

Araştırma 

Enstitüsü  

Eskişehir    Vişne 

Antepfıstığı 

Araştırma 

Enstitüsü 

Gaziantep Antepfıstığı  Kiraz, Badem, 

Ceviz, Zeytin, 

Asma 

Fındık 

Araştırma 

Enstitüsü 

Giresun Fındık 

Karayemiş    

Trabzon 

Hurması 

 

Eğirdir 

Meyvecilik 

Araştırma 

Enstitüsü 

Isparta  Erik 

Kiraz 

Vişne 

Elma 

Armut 

Ayva 

 

Ege Tarımsal 

Araştırma 

Enstitüsü 

İzmir Erik 

Vişne 

Ayva 

Nar 

Badem Kestane 

Şeftali Hünnap   Kocayemiş 

Zeytincilik 

Araştırma 

Enstitüsü 

İzmir Zeytin   

Doğu Akdeniz 

Geçit Kuşağı 

Tarımsal 

Araştırma 

Enstitüsü 

Kahraman

maraş 

 Üzümsü 

Meyveler   

Asma 

Kayısı 

Araştırma 

Enstitüsü 

Malatya Kayısı 

Dut 

Kızılcık Alıç 

İğde 

 Kiraz 

Asma 
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Manisa Bağcılık 

Araştırma 

Enstitüsü  

Manisa  Asma  

Alata Bahçe 

Kültürleri  

Mersin Muz 

Keçiboynuzu 

Kayısı 

Nar 

Badem 

İncir 

Turunçgiller 

Yeni Dünya 

Pikan Cevizi 

Avokado 

Zeytin 

Karadeniz 

Tarımsal 

Araştırma 

Enstitüsü 

Samsun Trabzon 

Hurması 

Kocayemiş 

 Kiraz 

Vişne 

Elma 

Kestane 

Mahlep 

Karayemiş 

Tekirdağ 

Bağcılık 

Araştırma 

Enstitüsü 

Tekirdağ Asma   

Orta Karadeniz 

Tarımsal 

Araştırma 

Enstitüsü 

Tokat   Elma 

Armut 

Kiraz 

Erik 

Asma 

Atatürk Bahçe 

Kültürleri 

Merkez 

Araştırma 

Enstitüsü 

Yalova Şeftali-Nektarin 

Kiraz 

Elma 

Armut 

Ceviz 

Üzümsü 

Meyveler 

Hünnap 

Kestane 

Kızılcık 

Zeytin 

 

Türkiye, kültüre alınmış meyve zenginliği ve çeşitliliği 

yanında büyük bir yabani meyve zenginliğine de sahiptir. 

Ülkemizin değişik bölgelerinde ahlat (Pirus elaeegrifolia), 

orman çileği (Fragaria vesca), ahududu (Rubus idaeus), 

böğürtlen (Rubus caesius), tavşan elması (Cotoneaster 
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integerrimus), alıç (Crataegus spp.), çakal eriği (Prunus 

spinose), yabani üvez (Sorbus aria), yabani elma (Malus 

sylvestris), kuşburnu (Rosa spp), yabani kiraz (Prunus avium), 

mahlep (Prunus mahaleb), yabani hurma (Diospyros lotus), 

yabani badem (Amygdalus fenzliana), muşmula (Mespilus 

germanica), karadut (Morus nigra), yabani incir (Ficus spp.), 

iğde (Elaeagnus angustifolia), yalancı iğde (Hippophae 

rhamnoides), kızılcık (Cornus mas), kızamık (Berberis 

vulgaris), sumak (Rhus spp.), yabani zeytin (Olea europaea 

subsp.europaea), yabani fındık (Corylus sp. avellana), 

dokuzdonlu (Lonicera etrusca), yabani asma (Vitis vinifera ssp 

sylvestris), nar (Punica granatum) tür ve genotiplerine 

rastlanabilmektedir (Erdoğan ve ark., 2014).  

 

SONUÇ 

Biyolojik çeşitliliğin gerek yerel gerekse küresel anlamda 

sürdürülebilir kullanımı insanlık açısından büyük stratejik önem 

taşımaktadır. Antik çağlardan beri dünya tarımında önemli bir 

yeri bulunan Anadolu, sahip olduğu uygun ekolojik koşullar 

nedeni ile, flora ve faunasında büyük çeşitliliğe sahiptir. Bu 

potansiyel, farklı yetiştirme bölgeleri için tür ve çeşit seçimi, 
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pazar taleplerine uygun ürün materyali ve hastalıklara dayanıklı 

çeşit ıslahında uygun alternatifler sunabilmektedir.  

Büyüme, gelişme ve sağlıklı yaşamın en önemli 

şartlarından biri de beslenmedir. Dünyada ve ülkemizde doğal 

koşullarda yetiştirilen, sağlık açısından önemli fonksiyonları 

olan meyve tür ve çeşitlerine olan ilgi artmaktadır Meyveler 

içerdikleri vitaminler, mineral maddeler, organik asitler, lifler ile 

iştah açıcı özellikleri bakımından beslenme açısından büyük 

öneme sahiptirler. Ayrıca meyveler tıp, eczacılık, agroturizm ile 

sel, erozyon gibi afetlerden korunmaya yardımcı olmak 

açısından da büyük değere sahiptirler. Dünyada ve ülkemizde 

planlı ıslah çalışmalarının yanında, mevcut meyve gen 

kaynaklarının değerlendirilmesi ve koruma altına alınması 

gezegenimizde yaşamın devam etmesi bakımından büyük önem 

taşımaktadır.  
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1.GİRİŞ 

Bal arıları, bal, polen, arı sütü, arı zehiri ve bal mumu gibi 

birbirlerinden farklı özelliklere sahip farklı ürünler üretirler. Bu 

ürünler içerisinde tedavi edici özelliği bakımından halk 

tarafından en yaygın olarak bilineni bal olup, diğer arı ürünleri 

daha az tanınmaktadır. Pandemi döneminde doğal antiviral 

ürünlere karşı olan ilgi oldukça fazla artmıştır. Balın soğuk 

algınlığı ve gribe karşı olan sağaltıcı etkisi çok eski zamanlardan 

beri herkes tarafından bilinmektedir. Fakat soğuk algınlığı ve 

gribe karşı sadece bal değil tüm arı ürünlerinin oldukça etkili 

olduğunu klinik çalışmalar ortaya koymaktadır. Bu ürünlerin 

virüslere karşı direk virusları öldürerek (doğrudan etki) veya 

konağın immün sistemi güçlendirerek virusla savaşını 

kolaylaştırarak (dolaylı etki) etkileri olmaktadır. Arı ürünlerini 

ve bu ürünlerin antiviral etkileri aşağıda tek tek ele alınmıştır. 

2.BAL 

Arılarının enerji ihtiyaçlarını karşılayan bal, bal 

arılarından elde edilen ana üründür. Bal arıları, balı çiçeklerin 

canlı kısımlarından veya bitkilerin canlı kısımlarında yaşayan 

bazı böceklerin salgılarından toplayarak üretmektedir. Toplanan 

nektarların içerisine bal arıları tarafından bazı enzimler katılarak 
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kimyasal yapısı değiştirilip petek gözlerine depolanarak 

olgunlaştırılır. Bal uzun yıllar boyunca insanoğlunun önemli bir 

karbonhidrat kaynağı olmuştur. Ayrıca bal çok eski zamanlardan 

beridir bilinmekte olup gıda ve tıbbi amaçla kullanılmaktadır. 

2019 yılı verilerine göre dünya bal üretimi 1,9 milyon ton 

olmuştur.  

2.1. Balın bileşimi ve biyolojik olarak aktif bileşenler 

Balın kimyasal yapısı, arının türüne, nektarın toplandığı 

bitki kaynağına, iklim koşullarına, coğrafi bölgeye ve 

depolaman koşullarına bağlı olarak değişiklikler göstermektedir 

(Santos-Buelga ve González-Paramás, 2017). 

Balın kimyasal bileşimine genel olarak bakıldığında, 

yaklaşık %82 karbonhidrat (glikoz, früktoz, sakaroz, 

gentiobiyoz, izomaltoz, kojibiyoz, laminaribioz, maltoz, 

maltuloz, nigeroz ve trehaloz ve sentoz), %17 su, % 0.7 mineral 

,%0.3 protein, vitamin, organik asit, fenolik bileşikler ve serbest 

aminoasitler gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Balın içerdiği 

temel karbonhidratlar früktoz ve glikoz dur (Moniruzzaman et 

al., 2014). Bal asidik bir yapıdadır, bunun nedeni, yapısında 

bulunan glukonik, bütirik, asetik, formik, laktik, süksinik, malik, 

sitrik ve oksalik asitler dir. Ayrıca bal vitamin ve mineraller 
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bakımından da zengindir. Balın yapısında 56 ila 500 mg/kg 

toplam polifenol bulunmaktadır (Gheldof ve Engeseth, 2002).  

Baldaki polifenollerin başlıcaları, flavonoidler (quercetin, 

luteolin, kaempferol, apigenin, chrysin, galangin), ve fenolik asit 

türevleridir (gallik asit, p-hidroksibenzoik asit, kafeik asit, 

siringik asit, sinnamik asit, ferulik asit, vanillisid, p-kumarik 

asit, klorojenik asit, rosmarinik asit ve bunların türevleri) 

(Tomás‐Barberán ve ark.,, 2001; Waheed ve ark., 2019). Balın 

içerdiği Flavonoid içeriği 2 ila 46 mg/kg arasında değişmekte 

olup, bu mikar kurak mevsimlerde ve yüksek sıcaklıklarla daha 

yüksek olmaktadır. Bal içeriği sayesinde antimikrobiyal, anti 

fungal, anti paraziter ve anti viral özelliklere sahiptir. 

2.2. Balın antiviral aktivitesi 

Laboratuvar çalışmaları sonucunda, balın Rubella 

virüsünü (Zeina ve ark., 1996) varicella zoster virüsü, herpes 

simplex virüsü 1 (HSV-1) (Hashemipour, Tavakolineghad, 

Arabzadeh, Iranmanesh, & Nassab, 2014; Semprini et al., 2019) 

ve herpes virüsünü (Banerjee, 2006; Hashemipour ve ark., 2014) 

engellediği bildirildi. İran da üretilen P. sativum, N. sativa, Z. 

multiflora ve Z. mauritiana ballarına yapılan PCR testlerinde, 
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yapılarındaki methylglyoxal dan dolayı anti-HIV-1 aktiviteye 

sahip oldukları tespit edilmiştir (Behbahani, 2014). 

2.3. Balın immün aktive edici özellikleri 

Bal, sağlıklı bağırsak mikroflorasının gelişmesini 

sağlayıp, zararlı endobakterilerin hayatta kalmasını 

engelleyerek insan sağlığını destekler (Ali ve Kunugi, 2019). 

Farelerde yapılan bir çalışmada (Escherichia coli) 

bakterisine karşı antikor üretimi üzerine balın etkisine 

bakılmıştır. Bu çalışmada antijenlere karşı antikor üretimi 

üzerine balın uyarıcı etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır (Al-

Waili ve Haq, 2004).Hücre kültüründe yapılan bir çalışmada, 

balın T-lenfositleri çoğalmak için uyardığı ve nötrofilleri aktive 

ettiği bildirilmiştir (Abuharfeil ve ark., 1999). Yapılan başka bir 

çalışmada, insanlara iki hafta boyunca günlük diyetlerine vücut 

ağırlıklarına göre 1.2 g/kg bal eklendiğinde, serum demirinde 

%20 artış ve plazma ferritininde %11 azalma, monositlerde %50 

lik bir artış ve lenfosit ve eozinofil yüzdelerinde hafif bir artış 

olmuştur. Yine, immünoglobulin E de (%34), aspartat 

transaminaz da %22, alanin transaminaz da %18 laktik asit 

dehidrojenazda %41, açlık şekerinde %5 lik bir azalma 

grülmüştür. Bu çalışmada kanda kreatin kinaz ve bakırda %33 
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lük bir artış ile çinko, magnezyum ve hemoglobin seviyesinde 

ise hafif bir yükselme tespit edilmiştir (Banerjee, 2006). 

Balda bulunan bir şeker olan nigeroz (Doner, 1977; 

Siddiqui, 1970), bağışıklığı artırıcı bir aktiviteye sahiptir 

(Murosaki ve ark., Yoshikai, 2002). Sıçanlarla yapılan başka bir 

çalışmada, balla beslenen farelerdeki lenfositlerin miktarında, 

sakarozla beslenen kontrol grubundaki farelere göre belirgin bir 

artış olmuştur (Chepulis, 2007). 

Balda bağışıklık sistemini uyarıcı özelliklere sahip olan 

apalbumin 1 bulunur. Apalbumine 1 unifloforal ballarda farklı 

miktarlarda bulunmakta olup Kestanede yüksek, Akasyada ise 

düşük miktarlarda bulunur (Bilikova ve Simuth, 2010). 

Prebiyotik ve probiyotik etkiler, dolaylı bağışıklık uyarıcı 

etkileri indükleyebilir (Frei ve ark., 2015;Galdeano ve ark., 

2019). 

2.4.  Balın prebiyotik etkileri 

Balın içerdiği oligosakkaritler, insanların sindirim sistemi 

üzerinde önemli etkilere sahip olmaktadır. Balın bileşenleri, 

fruktooligosakkaritlere (Sanz ve ark., 2005;Yun, 1996) benzer 

bir prebiyotik etkiye sahiptir. Oligosakarit panose baldaki en 

aktif oligosakarittir. Bu bileşikler, prebiyotik etkiyi, tek tek değil 



122 | TARIM VE HAYVANCILIK ÜZERİNE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 

 

birlikte çalışarak bifidobakteri ve laktobasillerin artmasına yol 

açarak gösterirler. Farklı bifidobakteri suşu üzerinde yapılan bir 

laboratuvar araştırmasına göre, balda bulunan fruktoz ve glukoz, 

oligosakkaritlerinkine benzer bir büyümeyi teşvik edici etkiye 

sahiptir (Kajiwara ve ark., 2002). 

Hem in vivo hem de in vitro olarak yapılan başka bir 

çalışmada, balla beslenen farelerin ince ve kalın bağırsaklarında 

bulunan Lactobacillus acidophilus ve Lactobacillus plantarum 

sayısı artarken, sakarozla beslenenlerde ise herhangi bir etki 

gözlenmemiştir (Shamala ve ark., 2000). Bal, insan dışkısından 

izole edilen 3 Lactobacillus türüne karşı prebiyotik aktivite 

göstermiştir (Tomás‐Barberán ve ark., 2001). Kaba yonca, 

adaçayı ve yonca balının prebiyotik aktiviteye sahip olduğu 

yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur (Kajiwara ve ark., 

2002).Yine kestane balının, akasya balından daha yüksek bir 

prebiyotik aktiviteye sahip olduğu bulunmuştu (Lučan ve ark., 

2009). Baldan izole edilen oligosakkaritler prebiyotik aktiviteye 

sahiptir (Sanz ve ark., 2005). 

Salgı balları daha fazla oligosakkarit içerdiğinden, çiçek 

ballarından daha güçlü bir prebiyotik etkiye sahiptir. Yoğurt a 

bal eklendiğinde Probiyotik bifidus (Ammar ve ark., 2021) ve 
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Lactobacillus bakterilerinin canlılığını artırır (Bakr ve ark.,  

2015).Bir Hint yoğurt ürünü lassi'nin probiyotik özelliklerini 

artırmak için bal başarıyla kullanılmıştır (Sharma ve ark., 2016). 

Baldan izole edilen laktik asit bakterileri (LAB), mikrobiyotayı 

restore edebilir ve enfeksiyonları önleyebilir. Ayrıca insanlarda 

tek doz uygulandığında zararlı bir etkisi de yoktur (Mårtensson 

ve ark., 2016). 

2.5.  Probiyotik etkileri 

İsveçli bir araştırma grubu tarafından yapılan bir 

çalışmada, taze balın probiyotik Bifidus ve Lactobacilus 

bakterilerine sahip olduğunu, bal bekledikçe bunların 

miktarında düşüş olduğunu gösterilmiştir (Olofsson ve Vásquez, 

2008). LAB, metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) 

ve Pseudomonas aeruginosa gibi ciddi yara patojenlerine ve 

vankomisine dirençli Enterokok (VRE)’a karşı çok aktif olduğu 

bildirilmiştir.Etki mekanizmaları kısmen proteinler, yağ asitleri, 

anestezikler, organik asitler ve hidrojen peroksit gibi aktif 

bileşiklerin üretiminin aydınlatılmasıyla gösterilmiştir.Hint 

balından izole edilen Gluconobacter oxydans'ın sideroforojenik 

potansiyel ile probiyotik özelliklere sahip olduğu bulunmuştur 

(Begum ve ark., 2015). 
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2.6.  Grip ve soğuk algınlığına karşı bal 

İran da yapılan bir çalışmada, günde 50 gr bal alımının 

soğuk algınlığı süresini iki gün azalttığı ortaya konulmuştur 

(Pourahmad ve Sobhanian, 2009).Ukraynalı doktorlar Frolov ve 

Peresadin, benzersiz bir uzun vadeli bal alımı deneyi bildirdiler. 

Frolov, Luganska tıp üniversitesinde bulaşıcı hastalıklar 

bölümünün başkanıdır. 

Tüm bölüm üyeleri günde 3 defa ılık çaya toplam 40-45 gr 

bal ilave ettiler. Bu deneye 26 kişi katıldı. Deney toplamda yirmi 

yıl sürmüştür. Tüm deney boyunca başka hiçbir profilaktik 

kullanılmadı. Deneyin son 8 yılında departman, grip ve üst 

solunum organlarının iltihaplanması veya virüs hepatiti, 

dizanteri ve hatta kolera gibi diğer bulaşıcı hastalıkları olan 40-

60 hasta ile yakın temas halindeydi. Deneyin 20 yıllık süresi 

boyunca hiçbir bölüm üyesi tarif edilen hastalıklardan herhangi 

birine yakalanmadı. İmmünolojik kan testinde, üst solunum 

organlarında hiçbir patojen bulunmazken, deride ve kanda 

bakterisidal aktivitenin arttığı görülmüştür. Bu deneyde bir de 

kontrol grubu vardı. Bu gruptaki çalişanlar yılda 3 ila 4 kez grip 

veya boğaz ağrısına yakalanmışlardır. Bu, uzun süreli bal alımı 
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deneyi, anti-enfeksiyöz bağışıklığı arttırdığını göstermektedir 

(Frolov ve Peressadin, 2006). 

3.POLEN 

Polen, işçi arılar tarafından bitkilerin çiçeklerinden 

toplanıp, içerisine kendi salgılarını karıştırarak topak haline 

getirilir ve arka bacaklarında kovana taşınır.Arı poleninin rengi, 

sarıdan siyaha kadar çeşitli olup, şekilleri çan, silindirik, dikenli 

veya üçgen şeklindedir (Komosinska-Vassev ve ark., 2015). 

Polen granülleri, kovana yerleştirilen değişik tipteki 

tuzakların yardımıyla toplanır. Toplanan bu ürüne arı poleni 

denir. Polen Eski Mısırda "hayat veren bir toz" olarak 

tanımlanmıştır. Daha sonra farina olarak adlandırıldı. Arı 

ekmeği adı ise yüzlerce yıl kullanıldı. Polen ismi ise ilk kez John 

Ray tarafından Historia plantarum'da (1686) kullanıldı. Arılar 

poleni, yavrularını büyütmek için gerekli olan besin ve protein 

ihtiyaçlarını karşılamak için toplarlar. 

3.1.  Bileşimi ve biyolojik olarak aktif bileşenler 

Arı poleninim ana biyolojik bileşenleri polifenoller dir; 

ancak aynı zamanda önemli miktarda monosakkaritler (fruktoz 

ve glukoz), disakkaritler (sakaroz), arabinoz, erlos, izomaltoz, 
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maltoz, melibioz, melezitoz, rafinoz, ramnoz, riboz, trehaloz ve 

turanoz gibi karbonhidratları, vitaminleri, (özellikle B3, A ve E), 

mineralleri, histidin, izolösin, lösin, lizin, metionin, fenilalanin, 

treonin, triptofan ile valin gibi esansiyel amino asitleri ve 

steroller içerirler (Abdelnour ve ark., 2019; Gardana ve ark., 

2018; Li ve ark., 2018).  

Arı poleni, miristik, palmitik, stearik gibi doymuş; α-

linolenik, linoleik ve oleik doymamış yağ asitleri ile araşidonik, 

behenik, kaprik, kaproik, kaprilik, 11-ikosenoik, eikosatrienoik, 

elaidik, laurik ve lignoserik asitleri de içermektedir (Dong   ve 

ark., 2015; Thakur ve Nanda, 2020).  

Arı poleninin kimyasal içeriği polenin toplanmış olduğu 

bitkilerin türlerine, çevre ve hava koşullarına bağlı olarak 

değişmektedir. Polifenolikler flavonoidler polenin renginden 

sorumlu olup, polenler genellikle renksiz, sarı, kırmızı veya mor 

renktedir. Ayrıca polenlerin sahip oldukları acı tad da sahip 

oldukları flavonoidlerden kaynaklanmaktadır. Çoğu flavonoid, 

aglikon adı verilen glikozitler halinde bulunur. Yapılan 

çalışmalarda bunların miktarlarında değişikliklerin olduğu 

ortaya çıkmıştır. İnsanlar, antioksidan ve anti-mikrobiyal 

özellikleri başta olmak üzere birçok biyolojik özelliğinden 
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dolayı, fonksiyonel bir gıda olarak arı polenini 

kullanmaktadırlar. 

3.2.  Polenin antiviral aktivitesi 

Polende bulunan bir flavonoid olan kersetin için influenza 

virüsüne karşı antiviral aktivite sahipolduğu bildirilmiştir (Wu 

ve ark., 2016). 

3.3.  Polenin immün aktive edici özellikleri 

Arı poleni iyi bir bağışıklık uyarıcıdır. Yapılan bir 

çalışmada polenin tavşanlarda hümoral bağışıklık tepkisini 

uyardığını ve gecikmiş tip aşırı duyarlılığın tepkisini değiştirdiği 

tespit edilmiştir (Dudov ve ark., 1994).Fareler üzerinde yapılan 

diğer bir çalışmada ise, arı poleninin etanol ve aseton 

extraktlarının bağışıklık aktive edici aktiviteye sahip olduğu 

gösterilmiştir (Bochu Qian ve ark. 1956; B Qian ve ark., 

1990).Brezilya da arı poleni ile yapılan bir çalışmada, piliç 

yemlerine % 1,5'e kadar karıştırılmasının bağışıklığı artırdığı 

bulunmuştur (De Oliveira ve ark., 2013). 
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3.4. Polenin probiyotik etkisi 

Son zamanlarda taze polenin probiyotik etkisinin olduğu 

açıklanmıştır. Probiyotik etkisi olan laktik bakteriler, kuru 

polende bulunmamıştır (Percie Du Sert, 2009). Bunun yanında 

probiyotik bakteriler arı ekmeğinde tespit edilebilmiştirr 

(Vásquez ve Olofsson, 2009). 

3.5. Polenin Prebiyotik etkisi 

Etlik piliçlerin yemlerine arı poleninin etanol ekstraktı 

katıldığında Lactobacillus spp ve Enterococcus spp sayısını 

önemli ölçüde artmıştır. Bu nedenle arı poleni, kanatlı diyetinde 

prebiyotik aktiviteye sahip potansiyel bir yem katkı maddesi 

olarak kullanılabilir (Kačániová ve ark., 2013). 

4. ARI SÜTÜ  

Arı sütü, işçi bal arısının mandibular ve hipofaringeal 

bezleri tarafından salgılanan kıvamlı beyazımsı sarı renkte bir 

maddedir (Ab Hamid ve ark., 2020; Pavel ve ark., 2014).  

Arı sütü, güçlü bir kokuya ve ekşi bir tada sahip olup, pH'sı 

3.1–3.9 arasında değişir (El-Guendouz ve ark., 2020). Arı sütü, 

bal arısı larvalarının beslenmesinde önemli bir rol oynar. İşçi ve 



TARIM VE HAYVANCILIK ÜZERİNE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR | 129 

  

erkek arılar, sadece larva döneminde, ana arılar ise tüm hayatı 

boyunca arısütü ile beslenirler (Wang ve ark., 2016). 

4.1.Arı sütünün bileşimi ve biyolojik olarak aktif 

bileşenler 

Arı sütü genellikle (%50-70) su, (%30) karbonhidratlar, 

(%27-41) proteinler ve (%3-19) lipitler içerir (Kocot, 

Kiełczykows ve ark.,  2018; Ramadan ve Al-Ghamdi, 2012). 

Arı sütünde bulunan başlıca şekerler arasında fruktoz ve 

glikoz bulunur. Ayrıca sakaroz ve erlose, gentobiyoz, izomaltoz, 

maltoz, melezitoz, rafinoz ve trehaloz gibi diğer oligosakkaritler 

de çok düşük konsantrasyonlarda bulunurlar (Kanelis ve ark., 

2015; Ramadan ve Al-Ghamdi, 2012). 

Arı sütünün içerdiği lipidlerin (%80-85) yağ asitleri, (%5-

6) mumlar, (%3-4) steroidler ve (%0.4-0.8) fosfolipidler olarak 

rapor edilmiştir. Arı sütündeki yağ asitleri genellikle 10-

hidroksi-trans-2-dekenoik asit (10-HDA) ve 10-

hidroksidekanoik asit (HDAA), trans 2- dekenoik asit, 24-

metilenkolesterol, 4-hidroksiperoksi-2-dekenoik asit etil ester 

ve sebasik asit, 3-hidroksidekanoik, 9-hidroksi-2-dekenoik, 8-

hidroksioktanoik ve 9-hidroksidekanoik asit gbi yaygın olmayan 
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kısa zincirli hidroksi ve dikarboksilik asitlerdir (Ahmad ve ark., 

2020; Kolayli ve ark., 2016).  

Arı sütü, flavanonlar (pinobaskin, pinocembrin, 

hesperidin, naringin ve naringenin, flavonlar (acacetin, apigenin, 

chrysin ve luteolin ), flavonoller (fisetin, galangin, isorhamnetin, 

kaempferol, quercetin ve rutin rutin), fenolik asitler (kafeik asit, 

gallik asit, 4-hidroksi-3-metoksifeniletanol, 4-hidroksibenzoik 

asit-etil ester, 4-hidroksibenzoik asit, 4-hidroksihidrosinnamik 

asit, oktanoik asitler, 2-heksendioik asit ve onun esterleri, 

dodekanoik asit ve esteri, 1,2-benzendikarboksilik asit ve 

benzoik asit) ve hidrokinon, metil salisilat, 2-metoksip-kresol, 

2-metoksifenol ve pirokatekol gibi diğer fenolik bileşiklerden 

oluşmuştur (Kocot ve ark., 2018; Ramadan ve Al-Ghamdi, 

2012). 

Arı sütü ayrıca hormonlar (prolaktin, testosteron, östradiol 

ve progesteron), mineraller (Cu, Fe, K, Mg ve Zn) ve vitaminler 

(B1, B2, B3, B5, B6, B9 ve provitamin A) de içermektedir 

(Maghsoudlou ve ark., 2019). 
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4.2. Arı sütünün antiviral etkileri 

Arısütü, Herpes virüslerine (Hashemipour ve ark., 2014) 

ve Coxsackie virüslerine (Stocker, 2003) karşı antiviral etkilere 

sahiptir. 

4.3. Arı sütünün immün aktive edici özellikleri 

Hayvanlarda veya hücre kültürlerinde yapılan 

çalışmalarda, arı sütünün immün sistemini uyarıcı etkiye ve 

lökosit sayısında artışa neden olduğu bulunmuştur (Erem ve 

ark., 2006; Gasic ve ark., 2007; Mannoor, 2008; Șimșek ve ark., 

2009). 

Arı sütünün, HIV-1 çoklu aşısına karşı bağışıklık tepkisini 

iyileştirdiği de belirlenmiştir (Mahdavi ve ark., 2017). 

Arı sütünün ana asidi 10-Hidroksidekenoik asit (Fan ve 

ark., 2020), ana proteini apalbumin (Majtan ve ark., 2006) ile 

diğer proteinler ve peptitler, bağışıklık uyarıcı aktiviteye sahiptir 

(Okamoto ve ark., 2003). 

5. PROPOLİS  

Propolis, işçi bal arıların (Apis mellifera L.) ağaç 

tomurcuklarından topladıkları ve mandibular salgıları, polen ve 

mumla karıştırıp ürettikleri doğal reçineli bir maddedir (Ali ve 
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Kunugi, 2020a). Propolis bal arıları tarafından kovan içerisinde 

giriş deliğini daraltmak, çerçeveleri birleştirmek, kırık veya 

çatlak olan yerleri onarmak, kovan içerisinde ölmüş böcekleri 

mumyalamak, dezenfekte etmek gibi birçok amaçla 

kullanılmaktadır (Falcão ve ark., 2013). Propolisin bir diğer adı 

da arı tutkalıdır. Rus araştırmacı Popravko, propolisin 

kaynağının kavak ve huş gibi ağaçların tomurcukların daki 

reçineler olduğunu kanıtlamıştır (Popravko, 1978). 

Propolisin rengi yeşilden kahverengiye ve kırmızımsıya 

kadar değişir. Propolis tatlı veya hoş bir kokuya sahip olup, 

ısıtıldığında yumuşak ve yapışkan bir hal alır (Pasupuleti ve ark.,  

2017). Ham propolis in doğrudan tüketimi uygun değildir. 

Bununla birlikte, propolisin %60-80 etanol içinde çözülmesi ile 

aktif polifenoller açısından zengin bir ekstrakt elde edilmiş olur 

(Guler ve ark., 2021).  

5.1. Propolisin bileşimi ve biyolojik olarak aktif 

bileşenler 

Propolisin aktif bileşikleri, botanik kökenine ve coğrafi 

konumuna göre önemli ölçüde değişmekle birlikte (Ali ve 

Kunugi, 2020b; Falcão ve ark., 2013), 300'den fazla tanımlanmış 

bileşik içerir. Esas olarak reçineler (%50), bal mumu (%30), 
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aromatik ve esansiyel yağlar (%10), arı poleni (%5) ve ayrıca 

polifenoller, flavonoidler, amino asitler gibi çoklu organik 

bileşikleri (%5) ile vitaminler ve mikro besinler içerir (Ali ve 

Kunugi, 2020a; Anjum ve ark., 2019; Hashem, 2020; Huang, ve 

ark., 2014). 

Kavak propolisinin ana organik maddesi polifenoldür. 

Yeşil baccaris propolisi ise, esas olarak sinnamik asit ve 

türevleri, kumarik asit, prenile bileşikler, artepilin C ve az 

miktarda fenolik içerir. 

5.2. Propolisin antiviral aktivitesi 

Propolisler, sindbis virüsü, parainfluenze-3 virüsü, 

sitomegalovirüsü, dang virüsü tip-2, rinovirüs (Kumar ve ark., 

2020), adenovirüs, coronavirüs, coxsackie virüsleri herpes 

simpleks (HSV-1, HSV-2, İnsan T-Lenfozit virüsü-(HTLV-1), 

influenca A ve B virüsü, newcastle hastalığı virüsü, PPV, polio 

virüsü, vaccinia, rotavirüs, veziküler stomatit virüsü (VSV) gibi 

patojenik virüslere karşı etkilerinin olduğu bulunmuştur 

(Banskota ve ark., 2001; Silva-Carvalho ve ark., 2015). 

Yapılan çalışmalar, kaempferol, kersetin, chrysin ve 

luteolin soğuk algınlığı vakalarının %50'sine neden olan 
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rinovirüslerine karşı, ribavirine göre çok daha yüksek bir 

antiviral aktivite göstermektedir (Kwon ve ark., 2020). Propolis 

virusların dış zarlarını yok ederek onları öldürür (Sahlan ve ark., 

2021).Yine yapılan bir çalışmada, propolisin yapısında bulunan 

flavonoidlerinin, in vivo ve in vitro olarak güçlü ACE inhibe 

edici özellikler sergilediği bildirilmiştir (Q. Wang ve ark., 2018). 

5.3. Propolisin immün aktive edici özellikleri 

Avusturyalı bir hastanede yapılan bir klinik deneyde, 

propolisin yutulması, sitokin salgılanmasını artırarak insanlarda 

bir bağışıklık uyarıcı etkiyi indüklemiş olduğu tespit edilmiştir 

(Brätter ve ark., 1999).Geleneksel tıpta propolis, farklı virüslerin 

neden olduğu soğuk algınlığı hastalığına karşı kullanılır. 

Propolis, bağışıklık sisteminin uyarılması için bir takviye gıda 

olarak kabul edilebilir. 

6. ARI ZEHİRİ 

Arı zehiri yada diğer bir deyişle apitoksin, bal arısının 

karın boşluğunda bulunan zehir bezi tarafından salgılanan 

berrak bir sıvıdır. Arı zehiri kurbanlarına sahip olduğu iğne ile 

enjekte eder. Zehir sokulan yerde yangıya neden olur (Cornara 

ve ark., 2017). 



TARIM VE HAYVANCILIK ÜZERİNE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR | 135 

  

6.1. Arı zehirinin bileşimi ve biyolojik olarak aktif 

bileşenler 

Arı zehiri, fosfolipaz A2 ve hiyalüronidaz (Api m2) olmak 

üzere iki alerjenik peptit içerir. Bunların dışında Api SI ve Api 

SII ve asit fosfataz veya Api m3 olmak serin fosfotazlar içerir 

(Komi ve ark., 2018; Pucca ve ark., 2019). Ayrıca arı zehirinde, 

İzopentil asetat, n-bütil asetat, izopentanol, n-heksil asetat, n-

oktil asetat, 2-nonanol, n-desil asetat, benzil asetat, benzil alkol 

ve (Z)-11-eikosen-1-ol gibi uçucu bileşikler tespit edilmiştir 

(Abd El-Wahed ve ark., 2019). 

Arı zehiri, peptitler, proteinler, enzimler, şekerler, 

aminler, fosfolipitler, feromonlar ve uçucu bileşikler dahil 

olmak üzere 18'den fazla aktif bileşenden oluşan çok karmaşık 

bir karışımdır (Carpena ve ark., 2020). 

İnsanoğlunun arıları sokmalarının iyileştirici etkisinden 

dolayımı yoksa balı nedeniyle mi yetiştirmeye başladıkları kesin 

olarak bilinmemektedir. Antik uygarlıklarda arı sokmasının 

şifalı olduğu bilinmekteydi. Arı sokması iltihaplı romatizma 

(artrit) hastalığının tedavisinde kullanılan doğal yöntemlerden 

biri idi. Antik Çin, Hindistan, Mısır, Babil ve Yunanistan 

uygarlıklarında apiterapi için arı zehiri kullanılmıştır (Urtubey, 
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2005). Antik Yunan doktor Hipokrat, arı zehirini tedavi amaçlı 

kullanmıştır. Eski bir Çin tıp kitabı olan Huandi Neijing'de arı 

sokması tedavisinden bahsedilmiştir (Y. Chen, 1993). 

6.2. Arı zehirinin antiviral aktivitesi 

Arı zehirinin ana bileşeni olan melittin, birçok biyolojik 

özelliğe sahiptir ve ayrıca anti viraldir (Ammentorp-Schmidt, 

1994; Uddin ve ark., 2016). Yapısında bulunan Fosfolipaz A2 

ayrıca birçok virüse karşı antiviral aktiviteye sahiptir (M. Chen 

ve ark., 2017; Hewawaduge ve ark., 2016). Arı zehiri, 

Adenovirus, Enterovirus, Herpes Virus (HPV16, 18), HIV, 

Picornavirus, Influenza A (PR8), Lösemi Virüsü Veziküler 

Stomatitis (VSV), Respiratory Syncytial (RSV), Enterovirus 

(Putz ve ark., 2006) (EV-71) ve Coxsackie (H3) gibi birçok 

virüse karşı antiviral aktiviteye sahiptir (Ammentorp-Schmidt, 

1994; Hassan, Mohamed ve ark., 2015; Kim ve ark., 2015; 

Mansour ve ark., 2016; Uddin ve ark., 2016). 

6.3. Polenin immün aktive edici özellikleri  

Arı zehirinin immün sistemi uyarıcı bir etkiye sahip 

olduğu bilinmektedir. Kanser hastalarının zayıflamış olan 

bağışıklık sistemi arı zehiri tarafından aktive edilmiştir (Putz ve 

ark., 2006). Arı zehirinin bağışıklık uyarıcı etkisi, Fosfolipaz 
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A2'den kaynaklanmaktadır (Palm ve ark., 2013).Arı zehirinin 

bağışıklık sistemini uyararak vücudun domuz gribi A (H1N1) 

pandemisine karşı savaşmasına yardımcı olabileceği öne 

sürülmüştür (Singla ve Bhat, 2009). 
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GİRİŞ 

Giderek artan dünya nüfusu, gelişen teknoloji, değişen 

ekonomi, üretim ve tüketim üzerinde oldukça etkili olmaktadır. 

Tüketim düzeyinin artması, enerji kaynaklarına ve doğal 

kaynaklara erişilebilirliği sınırladığı gibi, ortaya çıkan diğer bir 

problem de küresel atık artışıdır. Dünyadaki atık durumu 

değerlendirildiğinde, 2014 verileri ile en fazla evsel katı atıkla 

Amerika ilk sırada yer alırken (günlük kişi başı 2.21 kg), dünya 

genelinde bu değer kişi başı ortalama 0.71 kg’dır. Türkiye’de 

kişi başı oluşan evsel atık miktarının ortalaması 1.09 kg’dır. 

Gelişmiş ülkelerde evsel atık miktarı artarken, az gelişmiş 

ülkelerde bu oran düşüktür. Fakat bu atıklar sadece ev tipi atıklar 

olup içeriğinde gıdalar, ambalaj malzemeleri, kağıt gibi 

parçaları içermektedir. Evsel katı atıklar, küresel atıkların 

yaklaşık olarak %5’ini oluşturmaktadır. Küresel atıklar ayrıca 

endüstriyel,  medikal, elektronik ve tarımsal atıkları da 

içermektedir (Kaza ve ark., 2018). Günümüzde ülkelerin 

gelecek adına planlaması gereken önemli konulardan biri de atık 

yönetimidir. Dünyada Amerika atık yönetimi konusunda ileri bir 

düzeyde olsa da, atıkların imha edilmesinde oldukça etkili olan 

kapalı katı atık sahaları içerisinde gerçekleşen biyokimyasal 
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dönüşümler nedeni ile ekosisteme zarar verebilmektedir 

(Cucchiella ve ark., 2017).  

2020'de 2.24 milyar ton olan küresel atık miktarının 

tahminen 2050'de 3.88 milyar tona çıkacağı (Kaza ve ark., 2021) 

göz önünde bulundurulursa, imha etmek yerine atık 

değerlendirmenin daha önemli olduğu söylenebilir. Dünyada 

artan nüfus, beraberinde bir takım zorlukları da getirmektedir. 

Bunlara küresel çevre koşullarının da eşlik etmesi, gelecek için 

önemli riskler ortaya çıkarmaktadır. Bu risklerin doğal 

kaynakların etkin kullanımı, atık üretiminin ve hava kirliliğinin 

azaltılması ile bertaraf edilebileceği düşünülmektedir. Birleşmiş 

milletler çevre raporunda küresel anlamda 2050 yılına kadar sıfır 

atık uygulamasının başarılmış olması gerekliliği belirtilmiştir 

(UN, 2019). Dünyada 2019 yılında yaklaşık olarak 19 milyar ton 

tarımsal mahsül elde edildiği belirtilirken (FAO, 2019b), 

dünyada 5 milyar hektarlık (küresel yüzey alanının %38’i) 

tarımsal alanın yaklaşık üçte biri mahsul eldesi için 

kullanılmakta, diğer kısmı hayvancılık faaliyetlerinde 

değerlendirilmektedir (FAO, 2019a).Yüksek biyokütle 

sağlayabilirliği ile, tarım ve biyoekonomi üzerinde oldukça 

etkili olmaktadır. Biyokütle varlığı, fosil yakıt kullanımının 
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sınırlandırılması, sera gazlarının emisyon düzeylerinin 

azaltılmasında, sürdürülebilir tarımın desteklendiği gibi, yeni 

ürünlerin eldesinde de teşvik edici unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Duque-Acevedo ve ark., 2020). Atıklar ve 

biyoyakıtlar dünyada ihtiyaç duyulan enerjinin %10.3’ü 

sağlarken,  su %2,  nükleer %4.8, doğal gazlar %21.2, yağlar 

%31.3, kömür %28.6, jeotermal, rüzgar, ısı gibi diğer kaynaklar 

ise %1.4’ünü karşılamaktadır (FAO, 2016)  

1. BİYOKÜTLE OLARAK TARIMSAL ATIKLAR 

Biyokütlenin tanımı değişkenlik göstermekle birlikte, 

doğrudan veya dolaylı olarak fotosentez yolu ile elde edilen 

organik materyaller olarak tanımlanabilir. Bu tanıma, deniz ya 

da kara kaynaklı olabilen ağaçlar, çalılar, tarım ürünleri, organik 

kaynaklı tüm malzemeler girerken, petrokimya ürünleri ve fosil 

kaynaklı plastikler bunun dışında bırakılmıştır. Dünyada 

yaklaşık olarak kara ve su kaynaklı 1,804 milyar ton biyokütle 

olduğu bilinmektedir (Tursi, 2019).  Biyokütle kaynağına göre,  

tarımsal, ormansal, bunların yan ürünleri, kalıntıları, atıkları ve 

sucul biyokütle olarak sınıflandırılabilir (Sánchez ve ark., 2019). 

Tarımsal atık/artıklar, bölgesel olarak ekilen ürün tipleri, iklim 

koşulları, farklı tarımsal uygulamalar ve farklılıklar gibi birçok 
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faktöre bağlı olarak değişebilmektedir (Avcıoğlu ve ark., 2019).  

Kanada’da 167.6 milyon ton kuru tarımsal biyokütle eldesi söz 

konusu iken bu üretimin yaklaşık olarak 82.4 milyon tonunun 

kuru tarımsal  atık olduğu belirtilmiştir (Li ve ark., 2012). 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde de yaklaşık olarak yıllık 

233 milyon ton kuru atık biyokütle varlığına işaret edilmiştir 

(Liu ve Rajagopal, 2019). Güney Asya’da ise 120 milyon ton 

atık biyokütle (ağaç atıkları dahil) (Carlos ve Ba Khang, 2008) 

varlığı bildirilmiştir.  

Avrupa’da yıllık tarımsal biyokütle üretimi yaklaşık 

olarak 956 milyon ton iken bu biyokütlenin %54’ü ekonomik 

değere sahip (tahıl, kök,  meyve, yumru vb.) kalan %46’lık 

bölümü ise biyolojik ve ekonomik değere sahip ürünlere 

dönüşümünde kullanılabilen yan ürünler ve kalıntılar 

oluşturmaktadır (Camia ve ark., 2018).   

1.1. Buğday samanı 

Dünyada yaygın üretime sahip tahıllardan biri buğdaydır. 

Buğday üretiminden sağlanan buğday saman verimi ise yaklaşık 

olarak 1.3 kg/kg buğday tanesidir (Schnitzer ve ark., 2014).  
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Dünyada 765 milyon ton kadar buğday üretimi 

yapılmaktadır (FAO, 2019b). Üretimi oldukça fazla olan 

buğdayın tarımsal bir yan ürünü ya da atığı olan buğday samanı, 

ekonomik değeri olan bir kalıntıdır. Bileşimi üretim 

koşullarından etkilenmek ile birlikte, buğday samanı yapısında 

önemli oranda selüloz (~%46), hemiselüloz (~%31) ve lignin 

(~%18)  içermektedir (Nigam, 2001). Lignin hücre duvarlarına 

sertlik veren bir madde iken hemiselüloz ile birlikte selüloz 

matriksini oluşturmaktadır (Ghaffar, 2019). Oluşan bu karmaşık 

yapı mkroorganizmalar tarafından substrat olarak kullanımını 

sınırlandırmaktadır. Bu nedenle,  buğday samanının substrat 

olarak kullanıldığı durumlarda, genellikle asit hidrolizi, hacim 

küçültme, alkali uygulaması, ultrasonikasyon (Tian ve ark., 

2018) ve mikrodalga (Tsegaye ve ark., 2019) gibi ön işlemlere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Tarımsal atıklar, tarımsal ürünlerin 

üretimi ve işlenmesinden elde edilen kalıntılardır (Obi ve ark., 

2016). 

1.2. Pirinç samanı 

Gıda ve tarım organizasyonu 2019 verilerine göre, Dünya 

pirinç üretimi yıllık yaklaşık olarak 755 milyon tondur ( FAO, 

2019b). 1 ton pirinç eldesinde 1.5 ton kadar pirinç samanı 
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oluşabilmektedir. Yapılan hesaplamalara göre, yılda 1,132 

milyon ton pirinç samanı elde edilebilmektedir (Satlewal ve ark., 

2018). Yıllık pirinç üretim düzeyi 10 milyon ton ile ilk sırada 

yer alan Japonya’da, pirinç samanlarının %61.5’i tarlalara 

sürülerek, %4.6’lık kısmı yakılarak, diğer kısım ise tarım ve 

hayvancılık uygulamalarında kullanılarak bertaraf edilmektedir. 

Tarlalara sürülerek değerlendirilmesi toprak verimini arttırırken, 

mevsim koşullarının uygun olmadığı durumlarda, sadece %50 

oranında parçalanma sağlanabilmekte ve uygulamayı kısmen 

başarısız kılmaktadır (Matsumura ve ark., 2005). Pirinç samanı 

%38 selüloz, %25 hemiselüloz ve %12 oranında lignin içerirken 

(Van Hung ve ark., 2020), kül  ve silica içeriği buğday samanı 

ve şeker küspesine kıyasla daha yüksektir (Satlewal ve ark., 

2018). Selüloz, hemiselüloz ve polisakkaritlerin lignin ile 

birlikte hücre duvarını oluşturması, karbonhidratların fermente 

edilebilir şekerlere dönüşebilmesi için, ön işlemlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu amaçla boyut küçültme, piroliz, hidrotermal, 

yüksek basınç, asit, hidrojen peroksit ve enzim uygulamalarına 

literatürde sıklıkla rastlanmaktadır (Chandra ve ark., 2012; Hsu 

ve ark., 2010; Karimi ve ark., 2006; Sun ve ark., 2000; Vlasenko 

ve ark., 1997; Zhu ve ark., 2005). 
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3. Mısır koçanı 

Dünyada yaklaşık olarak yıllık 1,148 milyon ton mısır 

üretimi yapılmaktadır (FAO, 2019b). Dünyada mısır üretiminde 

ilk sırada yer alan ABD’de 347 milyon ton üretim 

gerçekleşmektedir. Yaklaşık olarak 50 milyon ton mısır koçanı 

eldesi mümkün olmaktadır. Mısır koçanı ortalama %72 oranında 

hemiseloz ve selüloz içerirken, %15 oranında lignin 

içermektedir (Pratheep ve ark., 2021). Lignoselülozik yapıda 

olan bu biyokütlenin, fermantasyon kaynağı olarak 

kullanılabildiği, ayrıca etkinin asit, alkali ve termal uygulamalar 

ile arttırılabildiği bildirilmiştir (Rekha ve Saravanathamizhan, 

2021).  

4. Şeker kamışı küspesi 

Dünyada yıllık ortalama olarak 1,949 milyon ton şeker 

kamışı üretimi gerçekleşmektedir ( FAO, 2019b).  1 ton şeker 

kamışından yaklaşık olarak 280 kg nemli şeker kamışı küspesi 

elde edilmektedir (Chandel ve ark., 2012).  

Şeker kamışı küspesi %50 oranında selüloz, %25 oranında 

hemiselüloz içeren  lignoselülozik bir atıktır. Şeker kamışı 
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küspesi, diğer tarımsal atıklardan mısır koçanı, buğday ve pirinç 

samanına kıyasla çok daha düşük oranda kül içeriğine sahiptir. 

Lignin fraksiyonlarının uzaklaştırılması mikroorganizmalar 

tarafından kullanımını kolaylaştırdığından, buhar, alkali, asit ve 

radyasyon gibi ön işlemlerden yararlanılabilmektedir (Pandey 

ve ark., 2000) 

2. KATI-HAL FERMANTASYONU 

Serbest suyun yokluğunda (kısmen), katıların 

fermantasyonu olarak adlandırılan katı hal fermantasyonu, 

fermantasyonun ortaya çıkışıyla tanımlanabilir bir geçmişe 

sahiptir (Pandey, 2003).  

Katı hal fermantasyonu ile yüksek dönüşümlü bir proses 

sağlanabildiği gibi, ortam su aktivitesinin düşük olması nedeni 

ile strelizasyona daha az ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca düşük 

katabolit inhibisyonu, yüksek ürün konsantrasyonu da bu 

yöntemin diğer avantajlarındandır (Singhania ve ark., 2009).  

Katı hal fermantasyonunda, mikroorganizmanın 

gelişmesine imkan sağlayabilecek nem içeriği gereklidir. 

Doğada yaygın olarak bulunan tarımsal atıklar, katı hal 
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fermantasyonu için uygun substratlardır (Pandey, 2003). Katı 

hal fermantasyonu, mikroorganizmalar, kullanılan katı içeriği,  

su aktivitesi, sıcaklık gibi faktörlerden etkilenmektedir. 

Fermantasyon ortamının havalandırılması ve kullanılan 

fermentör tipi de üretim için oldukça önemlidir. Katı hal 

fermantasyonunda düşük su içeriği nedeni ile sıklıkla küflerden 

yaralanmasına rağmen, maya ve bakterilerin kullanımı da söz 

konusudur. Fakat yüksek su içeriğine ihtiyaç duyan bu 

mikroorganizmalar genellikle düşük verimli üretim 

gerçekleştirmektedirler (Sadh ve ark., 2018) 

Lignoselülozik kaynakların indirgenmesi için  selülaz, 

hemiselülaz, manganez peroksidaz, lakkaz ve lignin peroksidaz 

enzimlerine ihtiyaç duyulduğu gibi lignoselülozik yapılar enzim 

üretim yeteneğinde olan mikroorganizmlar için de oldukça 

uygun substratlardır (Wang ve ark., 2019). Kısım 1’de de 

belirtildiği üzere tarımsal atıklar mikroorganizmlar için uygun 

substratlardır. Uygulanan çeşitli ön işlemler ile fermente 

edilebilir şeker oranı yükseltilerek,  ürün eldesinde iyileştirmeler 

sağlanabilir. Yüksek şeker içerikleri ile tarımsal atıkların katı hal 

fermantasyonunda hammadde olarak kullanılması, düşük üretim 

maliyeti ile sonuçlanmakta ve aynı zamanda değerli ürün 
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eldesini de sağlamaktadır. Bu tarımsal atıklardan biyoyakıt, 

enzim, vitamin, antibiyotik, antioksidan gibi çeşitli bileşenlerin 

üretimi sağlanabilmektedir. Ayrıca tarımsal atıkların, katı hal 

fermantasyonunda kullanımı ile, atıkların sebep olduğu çevresel 

yükün indirgenmesi sağlanabilmektedir (Sadh ve ark., 2018). 

2.1 Ürünler 

Katı hal fermantasyonu ile tarımsal atıklardan oluşturulan 

birçok katma değerli ürün mevcuttur. Bu ürünlerin üretiminde 

kullanılan tarımsal atıklar ve üretim koşulları hakkındaki bazı 

çalışmalara aşağıda yer verilmiştir. 

Enzim:  Aspergillus carneus M34 küfü ile hammadde 

olarak mısır kabuğu ve mısır maserasyon sıvısı kullanımıyla 

1721 U g−1  aktivitede ksilanaz üretimi sağlanmıştır (Fang ve 

ark., 2010). 

Kanser tedavisinde ve endüstriyel olarak da kullanılabilen, 

asparajin aminoasidinin aspartat ve amonyağa yıkımını 

katalizleyen bir enzim olan L-asparaginaz eldesinde hammadde 

olarak, tarımsal atıklardan buğday kepeği, pirinç kepeği, küspe, 

çeltik samanı, ragi samanı, mısır özü, mısır samanı, mısır koçanı 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/aspergillus
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ve kuru yapraklar kullanılmıştır. Cladosporium sp.  küfünün katı 

hal fermantasyonu ile L-asparajinaz üretiminde en yüksek 

aktivite, bugday kepeğinde elde edilmiştir. Yapılan bu çalışma, 

katı hal fermantasyonu ile tarımsal atıkların değerli bileşenlere 

dönüştürebileceğini desteklemektedir (Kumar ve ark., 2013). 

Suda çözünürlüğü ve biyobozunabilirliği yüksek ve toksik 

olmayan bir biyopolimer olan γ-poliglutamik asit (PGA)’in 

üretiminde Bacillus amyloliquefaciens JX-6 bakterisi ile 

hammadde olarak mısır sapı ve soya küspesi kullanılmıştır. 

Yapılan bu çalışma ile 112.82 g γ-PGA/kg verim elde edilmiştir 

(Fang ve ark., 2020). 

Termofilik bir mikrorganizma olan Thermoascus 

aurantiacus suşu kullanılarak, yarı-katı hal fermantasyonu ile 

pirinç kepeğinden yüksek fitaz enzim aktivitesi, buğday kepeği 

ve kırmızı çay yaprağından ise yüksek endoglukanaz ve ksilanaz 

aktviteleri sağlanmıştır (Tanruean ve ark., 2021) 

Bacillus siamensis YC-9 suşu ile mısır perikarbı, pirinç 

kepeği, buğday kepeği kullanılarak proteaz, α-amilaz ve selülaz 

enzimlerinin üretimi sağlanırken, soya unu kullanılarak pektinaz 
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üretimi sağlanmıştır. Uygulanan ultrasonik ön işleminin enzim 

üretimini desteklediği belirtilmiştir (Wang ve ark., 2021) 

Agrawal vd. (2021), on iki tarımsal atık (tatlı sorgum 

kabuğu atıkları, pirinç samanı, pirinç kepeği, buğday samanı, 

buğday kepeği, Citrus sinensis kabuğu atıkları, çay yaprağı özü, 

filtre kağıdı, muz kabuğu, popüler odun, şeker kamışı küspesi ve 

mısır koçanı) kullanarak, Bacillus subtilis mutant suşu ile hücre 

dışı β-glukosidaz enzim üretimini değerlendirmişlerdir. Önemli 

bir enzim olan β-glukozidaz alkil, aril-β-glukozitler, 

diglukozitler ve oligosakkaritlerin hidrolizini katalize 

etmektedir. Yapılan çalışmada, katı hal fermantasyonu ile Citrus 

sinensis kabuğu atıklarının, β-glukosidaz enzim üretimi için en 

uygun substrat olduğu tespit edilirken, diğer substratlar ile düşük 

aktivitede de olsa β-glukosidaz üretimi sağlandığı belirtilmiştir. 

Hammadde olarak buğday kepeğinden beta-glukanaz 

eldesi amacıyla Aspergillus niger CCUG33991 küfü 

kullanımıyla, 121.6 U/g kuru ağırlıkta enzim üretimi 

sağlanmıştır. Beta-glukanaz enzimi lignoselülozik yapılarda 

mevcut olan bir polisakkarit olan beta-glukanı,  alt birimlere ya 

da glukoz monomerlerine  parçalar(Vinche ve ark.,  2021) 
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Sanghvi vd. (2010), termostabil ksilanaz üretiminde 

Trichoderma harzianum küfünün katı hal fermantasyonu ile 

buğday samanı, pirinç samanı, mısır koçanı, şeker kamışı 

küspesi ve soya fasulyesi atığının değerlendirilebileceğini ve en 

yüksek ksilanaz aktivitesinin 12 gün inkübasyon ile buğday 

samanında sağlandığını belirtmişlerdir. 

Aroma bileşenleri: Aroma maddeleri gıda katkı pazarının 

önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Fakat tüketici talebinin 

doğal ürünlerden yana olması, katı hal fermantasyonu ile ortaya 

çıkan bu bileşenlerin, kimyasal kaynaklara kıyasla daha ilgi 

çekici olduğunu göstermektedir. Hindistan cevizi aroması 

üzerinde etkili olan 6-pentil-α-piron (6-PP) uçucu bileşenin 

eldesinde, şeker kamışı küspesinin Trichoderma viride suşu ile 

katı hal fermantasyonu gerçekleştirilmiştir.  Elde edilen 6-PP 

içeriğinin (3.62 m/g kuru ağırlık) literatürle kıyaslandığında, 

oldukça yüksek olduğu belirtilmiştir (Fadel ve ark., 2015). 

Medeiros vd. (2001) tarafından, manyok küspesinin hammadde 

olarak kullanıldığı Kluyveromyces marxianus ile 

gerçekleştirilen katı hal fermantasyonu sonucunda, içerisinde 

etil asetat, etanol ve asetaldehidin major bileşen olarak 

bulunduğu meyve benzeri aroma bileşenleri elde edilmiştir. 
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Benzer bir çalışmada ise, şeker kamışı küspesi ve şeker pancarı 

melasının değerlendirilmesinde, Kluyveromyces marxianus’un 

kullanımıyla gerçekleştirilen katı hal fermantasyonu sonucunda, 

meyve benzeri aroma bileşenleri elde edilmiştir (Martínez ve 

ark., 2018). Gül benzeri aroma üzerinde etkili olan 2-feniletanol 

(2-PE) uçucu bileşeninin eldesi amacıyla tarımsal atıkların 

etkinliğinin belirlendiği bir çalışmada, Pichia kudriavzevii’nin 

katı hal fermantasyonu ile en yüksek 2-PE üretiminin elma 

posasında kullanımıyla sağlandığı diğer tarımsal atıklardan 

pirinç kabuğu, bira fabrikalarının atığı olan tahıl, soya lifi, 

pirinç lifi, kuşkonmaz kuyrukları, portakal ve muz kabukları ile 

de 2-PE üretiminin görüldüğü tespit edilmiştir (Martínez-Avila 

ve ark., 2020). 

Biyoyakıt: Gelişen dünya ve tükenen kaynaklar, 

sürdürülebilir enerji kaynağı arayışını desteklemektedir. Fosil 

yakıtların yerini alması gereken, bilinen en yaygın 

biyoyakıtlarda biri de etanoldür. Tarımsal atıkların 

değerlendirilmesinde, Rodríguez vd. (2010) tarafından etanol 

üretimi üzerine yapılan bir çalışmada, üzüm ve şeker pancarı 

posasının, Saccharomyces cerevisiae ile katı hal fermantasyonu 

sonucu sırasıyla 0.419 g etanol/g şeker ve  0.703 g etanol/g 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/kluyveromyces-marxianus
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şeker verimleri elde edilmiştir. Mucor circinelloides Q531 

izolatının kullanıldığı bir katı hal fermantasyonunda, tarımsal bir 

atık olan dut dallarının lipidlere dönüşümü sağlanmıştır. Yağ 

üretim düzeyi 42.43 mg mikrobiyal yağ/g kuru substrat olarak 

elde edilmiştir. Mikrobiyal lipidler tek hücre yağı olarak da 

isimlendirilmektedir. Bu yağlar biyodizel üretiminde potansiyel 

bir hammadde olarak değerlendirilebilmektedir (Qiao ve ark., 

2018) 

Biyoaktif madde: Kızılcık posasının substrat olarak 

kullanıldığı bir çalışmada, Rhizopus oligosporus küfü ile 

gerçekleştirilen katı hal fermantasyonu sonucunda, antikanser 

etkilere de sahip olan antioksidan karakterde ellajik asit üretimi 

sağlanmıştır (Vattem ve Shetty, 2002) Anti-inflamasyon ve anti-

proliferatif etkileri olan gama linoliek asit üretiminde, Mucor 

rouxi küfü kullanılarak kepek, soya fasulyesi küspesi ve 

kullanılmış malt tahılının dönüşümü sağlanmıştır. Gama linoleik 

asit içeriği, pirinç kepeği kullanıldığı durumda, yaklaşık 6g/kg 

fermente edilmiş kütle olarak belirlenmiştir (Jangbua ve ark., 

2009).  

Prodigiozin, birçok bakteri tarafından üretilebilen, 

antioksidan, antimikrobiyal, anti kanser, antidiyabetik etkilere 
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sahip kırmızı renkli sekonder bir metabolittir. Serratia 

marcescens bakterisinin buğday kepeğiyi substrat olarak 

kullandığı bir katı hal fermantasyonunda, prodigiozin üretimi 

sağlanmıştır (Arivizhivendhan ve ark.,  2015). Buğday kepeği,  

şeker kamışı küspesi, mandalina kabukları, ananas kabukları ve 

ananas tacı gibi tarımsal atıkların kullanıldığı başka bir 

çalışmada da prodigiozin üretimi gerçekleştirilmiştir. En yüksek 

üretim düzeyinin ise buğday kepeği ile sağlandığı rapor 

edilmiştir (Dos Santos ve ark., 2021). 

Antibiyotik: Yer fıstığı kabukları, mısır koçanı, mısır 

prinası ve manyok kabuğu kullanılarak Streptomyces suşları ile 

bir antibiyotık olan tetrasiklin üretimi sağlanmıştır. En yüksek 

verim (4.36mg/g substrat) yer fıstığı kabuğu ile sağlanmıştır 

(Asagbra ve ark., 2005). Şeker kamışı küspesi, arpa, mısır 

kepeği veya buğday kepeği kullanılarak gerçekleştirilen başka 

bir çalışmada ise Gram negatif, Gram pozitif bakteriler ve birçok 

protozoa üzerinde etkili olan paromomisin üretimi Streptomyces 

rimosus suşu ile sağlanmıştır (El-Housseiny ve ark., 2021). 
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SONUÇ 

Artan dünya nüfusu, değişen çevre ve iklim koşulları 

sonucu ortaya çıkan/çıkabilecek sorunlar, sürdürülebilir bir 

çevre, tarım ve yenilenebilir enerji yaklaşımının benimsenmesi 

ile giderilebilir. Tarımsal atıkların önemli karbon kaynakları 

olmaları, bu atıkların değerlendirilebilmeleri için önemli bir 

potansiyel sunmaktadır.  

Tarımsal atıkların katı hal fermantasyonu ile değerli 

ürünlere dönüşümü, atık değerlendirilmesini sağlayabileceği 

gibi oluşan büyük hacimli kütlelerin sebep olduğu çevre 

kirliliğininin azaltılmasında da etkili olabileceği 

öngörülmektedir. Ayrıca, tarımsal atıkların değerlendirilmesi, 

yeni ürünlerin eldesi çerçevesinde gerçekleşen dönüşüm 

biyoekonomiye katkıda bulunmaktadır.  
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