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ÖNSÖZ 

Doğadaki bütün canlı varlıklar başta olmak üzere bitkisel ve hayvansal 

üretimin devamı için sürdürülebilirlik kavramı en çok kullandığımız 

kelime. Tarımda, gıda üretiminde, ekonomide, eğitimde ve daha birçok 

alanda sürdürülebilirlik kavramı son yüzyılda en çok konuşulan, zaman 

zaman korkulan ve gelecekte neler yapılabilirliğini tartıştığımız bir kavram 

haline geldi. İnsanların, hayvanların ve hatta doğada yaşayan tüm 

canlıların yaşamsal döngülerini sağlayan en önemli temel dayanak tarımsal 

üretimdir. Tarımsal üretim açısından vazgeçilmez unsur ise sürdürülebilir 

tarımdır. Peki sürdürülebilir tarım nedir? Bir çok literatüre göre; Gelecek 

nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden toplumun 

mevcut gıda ve tekstil ihtiyaçlarını karşılayacak sürdürülebilir yollarla 

yapılan tarım anlamına gelir. Sürdürülebilir tarımsal üretim birçok alanda 

ekosistem hizmetleri (insanlara doğal çevre ve sağlıklı ekosistemler 

tarafından sunulan birçok ve çeşitli faydalardır) anlayışına dayanabilir. 

Tarımın sürdürülebilirliğini artırmanın birçok yöntemi olmakla beraber 

temel hedef; tarım sistemlerinin değişen çevre koşullarında büyüyen bir 

nüfusu beslemesini sağlamak için potansiyel bir çözüm sunmaktır. Doğal 

varlıkların sınırlı temin edildiği göz önüne alınacak olursa, ihtiyaç duyulan 

kaynakların verimsiz ve bilinçsiz kullanımı mevcut var olan kaynakları 

veya bunları karşılayabilme ve alabilme yeteneğini ortadan kaldırabilir.  

Tarımın en önemli dayanağı, sınırlı doğal varlıklardan toprak, su, doğadaki 

türler ve türlerin sahip olduğu çeşitliliktir. Yoğun toprak işleme, hızla artan 

kimyasal gübre ve pestisit kullanımına dayalı endüstriyel tarım 

uygulamaları toprak kalitesini bozuyor, suları kirletiyor ve biyolojik 

çeşitliliği azaltıyor. Geçmişten geleceğe nesillerin yaşamı ve devamı 
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tarımın temel dayanağı olan doğal varlıklara bağlıdır. Bu doğal varlıklar 

arasında toprak sürdürülebilir yaşamın temelini oluşturmaktadır. Toprağın 

korunması yaşamın ve sürdürülebilirliğin korunması anlamına gelir. 

Toprak, gıda, tatlı su ve diğer birçok ekosistem hizmetlerinin yanı sıra 

biyolojik çeşitlilik dahil olmak üzere bir çok faktör insanların yaşamsal 

döngülerini sağlamakla birlikte geçim kaynakları ve refahı için temel 

faktördür. Toprak iklim sisteminde de önemli düzeyde rol almaktadır. 

Sürdürülebilir arazi yönetimi iklim değişikliği de dahil olmak üzere 

ekosistem sistemleri ve yaşayan canlı topluluklar üzerindeki olumsuz 

etkilerinin azaltılmasında katkıda bulunabilirler. Toprak son süreçte 

değişen iklim koşullarına karşı farklı ölçüde savunmasız kalmakta olup, 

tarım alanlarında yaşanan toprak erozyonu şuanda toprak oluşum hızından 

daha yüksek düzeyde gerçekleşmektedir. İklim değişikliği ile alçak kıyı 

bölgelerinde, nehir deltalarında, kurak arazilerde ve donmuş alanlarda 

arazi bozulum düzeyini artırmaktadır. Dünyanın birçok bölgesinde 

bozunuma uğrayan topraklar değişen iklim koşullarının etkisinin hızla 

artması sonucu çölleşme riski ile karşı karşıya kalmıştır.  

Türkiye iklim değişikliğine karşı en hassas coğrafik bölgelerden biridir. 

İklim değişikliği ile ilgili en belirgin öne çıkan artan sel ve kuraklık 

koşulları tarımsal üretimi doğrudan etkileyen unsurlar arasındadır. İklim 

değişikliğinin özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde azalan ve düzensiz 

yağışlar, artan sıcaklıklar ve sulanan alanlarda suyun aşırı ve bilinçsiz 

kullanımının yanısıra su kaynakları üzerindeki kısıtlamalar nedeniyle 

tarımsal üretimi verim ve kalite açısından etkileyebileceği tahmin 

edilmektedir. İklimsel değişiklikler bitkisel ve hayvansal üretim deseninde 

bir takım farklılıkları beraberinde getirir. Üretimdeki farklılıklar ithalat-

ihracat dengesini bozabileceği gibi gıda fiyatlarındaki artışlara sebep 
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olabileceği düşünülmektedir. Özetle, tarımsal üretim kapasitesinin 

artırılması ve geliştirilmesi sürdürülebilir toprak yönetimi, iklim 

değişikliğine karşı uyumlu, planlı bir mücadeleyi içeren, gıda güvenliği 

gibi hayati öneme sahip bütüncül bir mücadele ve akılcı uygulamaları 

gerektirmektedir.    

Bu kitabımızda değerli bilimsel çalışmaları ile katkı sunan tüm değerli 

yazarlarımıza, Editör paydaşlarıma ve İKSAD koordinatörü Sn. Doç. Dr. 

Seyithan SEYDOŞOĞLU’na teşekkür ederiz.  

Aralık, 2021 

Doç. Dr. Mehmet Fırat BARAN 

Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK 

Doç. Dr. Ahmet ÇELİK 
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başka projede “yürütücü” olarak “vermikompost ve toprak solucanları” 



Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Zorluklar ve Potansiyeller | 7 

 

 

 

konularında görev almaktadır. Toprak kimyası, toprak verimliliği, bitki 

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

toprak ekolojisi, fitoremediasyon, toprak solucanları ve vermikompost 

konularında yurt içi ve yurt dışında katıldığı bilimsel 

toplantılarda/dergilerde sunulan ve yayımlanan toplam 135 adet eseri 

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

yazdığı kitapları bulunmaktadır. Eserlerinden 17 tanesi uluslararası 

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

Toprak solucanları, organik atıkların kompost ve vermikompost olarak 

değerlendirilmeleri, biyogaz atıklarından gübre elde edilmesi, toprak 

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

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

ülkemizin önemli tarım ve enerji (biyogaz) şirketlerine resmi olarak 

akademik danışmanlık ve fuar destek hizmeti vermiş/vermektedir. İyi 

düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.  
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ve 24 yüksek lisans tez jürisinde görev alan Doç. Dr. Ahmet Çelik 
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BÖLÜM 1 

 

TARIM TOPRAKLARININ 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE TOPRAK 

KALİTESİNİN ÖNEMİ VE YÖNETİMİ 
                   

Prof. Dr. Nur OKUR1 

Dr. Öğr. Üyesi Bülent YAĞMUR2 

Prof. Dr. Bülent OKUR3 

 

 

 

 

 

1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü ve Bitki Besleme Bölümü, 

Bornova, Izmir, Türkiye. ORCID ID: 0000-0002-7796-1227,  

E-mail:nur.okur@ege.edu.tr 
2 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü ve Bitki Besleme Bölümü, 

Bornova, Izmir, Türkiye. ORCID ID: 0000-0002-7645-8574,  

E-mail:bulent.yagmur@ege.edu.tr 
3 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü ve Bitki Besleme Bölümü, 

Bornova, Izmir, Türkiye. ORCID ID: 0000-0002-6829-3749,  

E-mail:bulent.okur@ege.edu.tr 
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GİRİŞ 

Dünyada yaklaşık 7 milyarlık mevcut insan nüfusuna gıda sağlamak 

için kişi başına tahminen 0,22 ha tarım arazisi bulunmaktadır. 2050 

yılına kadar insan nüfusunun 9.6 milyarı geçeceği tahmin edilmektedir. 

Bugünkü durumuyla karşılaştırılabilir bir gıda arzını o yıllarda 

sürdürebilmek için iyimser bir tahmin ile hasat edilen tarım ürünlerinin 

miktarını yaklaşık % 40 artırmak gerekecektir (Blume ve ark., 2016). 

Tarımın en önemli üretim faktörü olan toprak, üretilemeyen kıt bir 

kaynaktır. Bu bağlamda, insanların yeterli ve güvenilir gıdaya 

ulaşabilmeleri, sağlıklı gelecek nesillerin yetiştirilmesi, kırsal 

kalkınmanın sağlanması, ekonominin gelişimi ve yaşanabilir bir çevre 

için tarım arazilerinin kalitesini yükseltecek uygulamalara mümkün 

olduğu kadar fazla yer vererek sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına 

olanak sağlanmalıdır (Okur, 2021).  

Bitkisel üretimde, birim alandan daha fazla ürün alma beklentisi 

artarken; gıda, lif, yem ve yakıt üretiminin hava, su ve toprağa zarar 

vermemesi istenmektedir. Bitkisel üretimde ürün yetiştirmek amacıyla 

uygun tohum yatağı hazırlamak, yabancı otları kontrolü, pestisit 

uygulamaları, ticari gübre,  hayvan gübresi ve diğer katkı maddelerini 

toprağa karıştırmak için toprak işleme yapılmaktadır. Ancak, uzun 

süreli toprak işleme ile beraber birçok tarım alet ve makinasının arazi 

üzerinde dolaşması toprak organik maddesinin azalmasına, toprak 

strüktürünün bozulmasına neden olmakta ve yapısı bozulan toprakta 

erozyon hızlanmaktadır (Papendick ve Parr, 1997). Tarım toprağını 

kullanırken amaç sadece birim alandan en üst düzeyde verim elde 
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etmek olmamalı, doğa ile uyumlu bunun yanında nitelik ve yeteneğine 

uygun toprak kullanımı ile sürdürülebilir tarıma devamlılık sağlamak 

gerekmektedir. Eğer tarım topraklarını doğru bir şekilde kullanmazsak 

toprağın doğal dengesi ve bitki besin madde düzeni bozulabilir, daha 

önce iyi olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri kaybolabilir ve 

erozyon, çoraklık gibi problemler ortaya çıkabilir. Bu durum 

toprakların verimliliklerinde azalmalara ve kısa bir süre sonra da elden 

çıkmalarına neden olabilir. Toprakların sürdürülebilir kullanımı 

dinamik bir yapıya sahiptir. Tarımsal üretimi korumak için toprağın 

sürdürülebilirliğini sağlamak son derece önemli ve güncel bir konudur. 

Ancak topraklardaki organik madde miktarının ve mikrobiyal 

aktivitenin arttırılması yolu ile toprak verimliliği yükseltilebilir (Mutlu, 

2018). Artık toplumlar, konvansiyonel (geleneksel) tarımın çevresel, 

sosyal ve ekonomik etkilerini sorgulamakta ve yeterli miktarda yüksek 

kaliteli gıdanın üretildiği, doğal kaynakların korunduğu ve sosyal 

sorumlulukların üstlenildiği sürdürülebilir tarım sistemleri ön plana 

çıkmaktadır.  

 SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM SİSTEMLERİ 

Sürdürülebilir tarım kavramı aslında endüstriyel tarımın yarattığı 

sorunları çözebilmek için ortaya atılmış çözüm önerilerinin altında 

toplandığı bir başlık olarak düşünülebilir. Sürdürülebilir tarım, gelecek 

nesilleri düşünerek yapılan bir tarım sistemidir. Bu uzun-süreli 

yaklaşım, yeryüzü kaynaklarının akıllıca kullanımı ile etkili bir tarımsal 

üretimi kapsamaktadır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi 

Türkiye'de de, bir yandan sentetik üretim girdileri denetimsizce 
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kullanılırken, bir yandan da işleme teknik ve teknolojilerinin 

oluşturdukları olumsuz sonuçlar düşünülmeden kullanılan klasik / 

konvansiyonel tarımsal üretim yapılmaktadır. Günümüzde bu 

uygulamalar doğal dengenin bozulmasına olan etkileri ve besin zinciri 

yoluyla insanın yanı sıra tüm canlılara ulaşabilen yaşam tehlikesi 

yaratma özelliği ile artık sanayi ya da kentsel kirlilikler kadar dikkati 

çekmeye başlamıştır. Bu nedenle de sürdürülebilir tarımda, henüz 

doğallığını kaybetmemiş tekniklerin kullanılması bir gereklilik haline 

gelmiştir. Sürdürülebilir tarım, uzun dönemde doğal kaynakların 

korunmasının yanı sıra çevreye zarar vermeyen tarımsal teknolojilerin 

kullanıldığı bir tarımsal yapının oluşturulmasıdır. Türkiye'de tarım 

tamamen endüstriyel karakter kazanmamakla birlikte dünyanın 

gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi, bir yandan sentetik üretim girdileri 

denetimsizce kullanılmakta, diğer yandan da günümüzde olumsuz 

işleme teknik ve teknolojilerin oluşturdukları sonuçları düşünmeden 

oldukça yoğun bir tarımsal üretim yapılmaktadır. Sürdürülebilir tarımın 

amaçlarına bakacak olursak sırasıyla, insanların yiyecek ve giyecek 

ihtiyaçlarını karşılamak, doğal kaynakları korumak ve toprak ve su 

kalitesinin azalmasını engellemek, yenilenemeyen kaynakları etkili bir 

şekilde kullanmak, doğal biyolojik döngüleri kullanmak ve kontrol 

altına almak, tarımın ekonomik canlılığını, üreticilerin ve ailelerin 

yaşam kalitesini sağlamaktır. Sürdürülebilir tarım sistemleri; mono 

kültür yerine sistem üzerine yoğunlaşmasıyla, ürün ve hayvan 

işletmeciliği arasındaki bağı artırmasıyla, biyolojik olayların öneminin 

anlaşılmasıyla ve sistem içinde besin madde döngüsünün artırılmasıyla 

diğer tarım sistemleri ve konvansiyonel tarımdan ayırt edilmektedir. 
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Toprağın sürdürülebilirliğini sağlamak için ise toprak kalitesini 

yükselten stratejilere gereksinim vardır. Toprak kalitesinin 

yükselmesiyle tarımsal sürdürülebilirlik sağlanabilmektedir. 

Sürdürülebilir tarım sistemlerinin stratejilerini Doran ve Zeiss (2000) 

şu şekilde sıralamıştır;  

1. Toprağın organik maddesini korumak (Karbon girdisi ≥ Karbon 

çıktısı) 

Koruyucu toprak işleme yöntemleri ile 

Bitkisel ve hayvansal atıkların geri dönüşümü ile 

Bitki çeşitliliğini artırma yolu ile 

2. Toprak erozyonunu azaltmak 

Koruyucu toprak işleme yöntemleri ile 

Toprağın üst tabakasını koruyan bir tabaka oluşturmak yolu ile 

(organik atıklar, stabil agregatlar, yeşil gübreler, örtü bitkileri vs. 

ile) 

3. Üretim ve çevre arasındaki dengeyi sağlamak 

Koruyucu ve entegre tarım sistemleri ile  

Yıl boyunca bitkinin ihtiyacı olan azot ve fosfor düzeylerini iyi 

düzenleme ile 

4. Yenilenebilir doğal kaynakları en iyi şekilde kullanmak 

Fosil yakıtları ve petrol türevi kimyasal kullanımını en aza 

indirme ile Yenilenebilir kaynaklara ve biyoçeşitliliğe (bitki 

münavebesi, baklagiller, hayvan gübreleri vs.) uygulamalarda 

daha fazla yer verme ile sağlanabilir. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMDA TOPRAK KALİTESİNİN 

ÖNEMİ 

Toprak kalitesi, tarımı koruyan yönetim uygulamaları ile sürdürülebilir 

tarımın başlıca amaçlarını yerine getirmede ana bağlantıyı sağlayan bir 

kavram olarak ortaya çıkmıştır. Toprak kalitesi ve sağlığı ile bunların 

zaman içerisindeki değişim yönünün saptanması, sürdürülebilir tarım 

yönetimlerinin başlıca göstergesidir. Toprak kalitesi ve sağlığı, tarımsal 

sürdürülebilirliği, çevre kalitesini ve sonuçta bitki, hayvan ve insan 

sağlığını belirleyen önemli bir kavramdır (Okur, 2017). İlk 1900’lü 

yıllarda ortaya çıkan toprak kalitesi kavramı ile ilgili farklı tanımlar 

yapılsa da en fazla kabul gören tanım şu şekilde olmuştur: Toprak 

kalitesi; bir ekosistem sınırları içinde canlı bir sistem olarak fonksiyon 

görebilmek, hava ve su kalitesinin koşullarını iyileştirmek, bitki, 

hayvan ve insan sağlığını korumak için toprağın devam eden 

kapasitesini (sürdürülebilirliğini) gösterir (Doran ve Safley, 1997). 

Toprak kalitesi, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerine 

bağlı olduğundan, toprak kalitesinin değerlendirilmesinde bu 

özelliklerin tamamının dikkate alınması zorunludur (Mijangos ve ark., 

2006). Toprak kalitesinin takibi, toprakların bu temel özelliklerinin 

belirlenerek onların sınıflandırılması ve kalite indekslerinin elde 

edilmesi ile mümkün olabilir. Toprak kalitesinin değerlendirilmesi için 

kullanılacak olan toprak kalite parametrelerinin kolay ve hızlıca elde 

edilebilir, farklı amenajman uygulamalarına hassas, toprağın fiziksel 

kimyasal ve biyolojik özelliklerinin bir entegrasyonundan meydana 

gelmesi gerekir (Bilgili ve ark., 2015). Toprak kalitesi değerlendirme 
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yöntemlerini daha geniş bir çerçevede ele alan Doran ve Parkin (1994), 

problemli alanların belirlenmesi, gıda üretiminde gerçekçi tahminlerin 

yapılabilmesi, toprak amenajmanına bağlı olarak ortaya çıkan 

sürdürülebilirliğin ve çevre sağlığı bakımından ortaya çıkan 

problemlerin irdelenebilmesi ve arazi kullanım stratejilerinin formüle 

edilmesinde yardımcı olacak toprak kalite indekslerinin belirlenmesinin 

mutlaka gerekli olduğunu ifade etmişlerdir.  

Toprak kalitesi kavramının toprakla sınırlı olmaması gerektiği 

konusunda giderek artan bir fikir birliği vardır. Toprak kalitesini 

karakterize etmeye çalışırken, kimyasal ve fiziksel özellikler biyolojik 

özelliklerden çok daha fazla öne çıkmaktadır. Çünkü bunları analiz 

etmek ve tahmin etmek daha kolaydır. Aslında toprak kalitesinin 

durumunu ortaya koymak için mutlaka biyolojik tanımlamayı ve 

miktarını ortaya koymak gerekmektedir. Topraklarda bulunan toplam 

tür çeşitliliği, faydalı mikroorganizmaların sayısı ve aktiviteleri hatta 

toprakların genetik çeşitliliği toprak kalitesinin ekolojik göstergeleri 

arasındadır. Topraklardaki biyokimyasal/biyolojik gösterge olan toprak 

enzim aktiviteleri de çok önemli parametrelerdir. Artan sayıda toprak 

enzimi deneylerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, Avrupa ve Rusya'da 

toprak verimlilik indeksi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Toprak 

mikroorganizmalarının dinamik yapısı ve toprak mikro ortamı ile son 

derece sıkı ilişkileri, bu canlıları toprak kalitesinin ve toprak 

kalitesindeki değişimlerin göstergeleri olarak ideal bir potansiyel 

konumuna getirmektedir. Bunun dışında toprak mikroorganizmalarının 

organik madde ayrışması ve besin maddelerinin döngüsünde anahtar 
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konumunda olmaları, toprak çevresindeki değişimlere hızlı bir şekilde 

tepki vermeleri ve topraktaki mikrobiyal aktivitenin, besin 

maddelerinin dönüşümünü yöneten tüm faktörleri yansıtmaları 

nedeniyle toprak kalite göstergeleri olarak kullanılmaktadırlar (Okur, 

2017).  Toprak kalitesi denildiğinde organik maddece zengin, verimli, 

kolay işlenebilen, su ve hava geçirgenliği iyi olan, suyu 

göllendirmeyen, iyi drenajlı, çabuk tava gelen, suyu yapısında tutan, üst 

toprak tabakasında kabuk yapmayan, eğimli olmayan vb. özellikleri 

içeren topraklar anlaşılır. İşte böylesi olumlu özelliklere sahip olan 

topraklara eğer düzgün bir toprak idaresi uygulanırsa uzun yıllar bu 

değerlerini koruyacaklardır. Aksi uygulamalar olarak, bitki besin 

maddelerinin toprak tarafından tutulamayışı ve fazla sulama suları ile 

yıkanarak ortamdan uzaklaşması, toprak pH değerinin artması veya 

azalması, topraklarda organik maddenin anız yakımı, aşırı toprak 

işleme vb. yanlış uygulamalar ile azalması veya yok olması, aşırı tarım 

alet makine trafiği nedeniyle toprağın sıkışması,  toprakta kabuk 

oluşumu, bu olumsuzlukların topraklardaki mikrobiyal faaliyetleri 

olumsuz etkilemesi, topraklarda ağır metallerin birikimi vb 

olumsuzlukların oluşması sayılabilir. Toprak kalitesini azaltan arazi 

kullanımı ve yönetim şekilleri ile ilgili olaylar Çizelge 1’de verilmiştir. 
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Çizelge 1. Toprak kalitesi ve çevreyi olumsuz etkileyen süreçler (Carter 

ve ark., 1997 ). 

Olaylar Toprak kalitesine etkisi Çevre üzerine olası 

etkisi 

Erozyon Üst toprak tabakası 

uzaklaşır, besin madde 

kaybı, toprakta su ve 

enerji akışında azalma 

Nehirlerde toprak 

materyali ve pestisid 

birikimi 

Organik madde 

kaybı 

Toprak verimliliğinde 

azalma, toprak yapısında 

bozulma, toprakta su ve 

enerji akışında azalma 

Artan toprak erozyonu 

ve degradasyonu, 

salınan CO2’den 

dolayı artan sera etkisi 

Strüktür kaybı Toprak prozitesi ve 

stabilitesinde azalma, 

suyun depolanma ve 

iletilmesinde azalma 

Artan yüzey akış ve su 

erozyonu 

Tuzlulaşma Eriyebilir tuz ve besin 

maddesi dengesizliği, 

bitki gelişimi için uygun 

olmayan bir ortam 

Toprak üzerindeki 

bitki örtüsünün yok 

olması ve artan rüzgâr 

erozyonu 

Kimyasal 

kirlenme 

Toksinlerin varlığı, 

tamponlama 

kapasitesinin azalması 

Yüzey akış ve/veya 

yıkanma ile kimyasal 

maddelerin hareketi 
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Toprak kalitesi, toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik ve verimlilik 

parametreleri tarafından ortaya çıkmaktadır. Bu bileşenler, doğal toprak 

su hava ortamında birbirleri ile ilişki içerisindedir. Stenberg (1999)’e 

göre toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik kalite göstergeleri için 

önerdiği minimum veri seti Çizelge 2’de verilmiştir. 

TOPRAK KALİTESİNİN DEVAMLILIĞI NASIL SAĞLANIR? 

Toprak kalitesinin devamlılığında toprağın kalite parametrelerinin 

iyileştirilmesi, bunların sürekliliği, bunların topraktaki stabilitesinin 

sağlanması önemlidir.  Bu parametreler arasında toprağın organik 

maddesi, toprak işleme yöntemleri ve aralığı, organik tarım 

uygulamaları, çeşitli ticari gübrelerin ve pestisidlerin kontrollü 

kullanımı, üretimde rotasyon, toprakları erozyon, kabuk oluşumu, 

sıkışma gibi olumsuzluklardan korumak vb. önlemler sayılabilir.  
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Çizelge 2. Toprak kalitesini belirleyen toprak fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik özellikleri 

Fiziksel 

Özellikler 

Birim Toprak kalitesi ile 

ilişkisi 

Hassasiyet 

indeksi 

Toprak 

derinliği 

cm Üretkenlik potansiyeli Orta 

Toprak 

bünyesi 

% Su ve besin 

maddelerinin 

tutulması, infiltrasyon, 

Yüksek 

Volüm ağırlık gr/cm3 Su tutma kapasitesi, 

havalanma, organik C, 

köklerin nüfusu, vd. 

Orta 

Yarayışlı su 

miktarı 

% Bitki su ilişkisi Orta 

Agregat 

stabiliitesi 

% Potansiyel toprak 

erozyonu, infiltrasyon, 

suyun tutulması 

Yüksek 

Kimyasal 

özellikler 

Birim Toprak kalitesi ile 

ilişkisi 

Hassasiyet 

indeksi 

pH  Biyolojik aktivite ve 

toprak reaksiyonu 

Yüksekten çok 

yükseğe 

EC dS/m Kimyasal aktivite, 

bitkinin beslenmesi 

Yüksekten çok 

yükseğe 

Organik C mg/kg Toprak 

stabilizasyonu, 

Yüksek 
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erozyon kontrolü, 

agregatlaşma 

Yarayışlı N mg/kg Bitki için gerekli besin 

maddesi 

Ortadan çok 

yükseğe 

Yarayışlı P mg/kg Bitki için gerekli besin 

maddesi 

Ortadan çok 

yükseğe 

Yarayışlı K mg/kg Bitki için gerekli besin 

maddesi 

Orta 

Yarayışlı Cd mg/kg Bitki için gerekli besin 

maddesi 

Ortadan çok 

yükseğe 

Yarayışlı Pb mg/kg Bitki için gerekli besin 

maddesi 

Ortadan çok 

yükseğe 

Yarayışlı Cu mg/kg Bitki için gerekli besin 

maddesi 

Ortadan çok 

yükseğe 

Yarayışlı Zn mg/kg Bitki için gerekli besin 

maddesi 

Ortadan çok 

yükseğe 

Biyolojik 

özellikler 

Birim Toprak kalitesi ile 

ilişkisi 

Hassasiyet 

indeksi 

Mineralize 

olabilir N 

kg N/ha 

/30 cm  

 

Organik madde, 

bitkinin beslenmesi, 

mikrobiyal aktivite, 

CO2 oluşumu 

Yüksek 

Biyokütle-C kg C/ha 

/30 cm  

Mikrobiyal aktivite 

potansiyeli, C havuzu, 

organik madde 

Yüksek 
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Biyokütle-N kg N/ha 

/30 cm  

Mikrobiyal aktivite 

potansiyeli, N havuzu, 

organik madde 

Orta 

Biyokütle-P kg P/ha 

/30 cm 

Mikrobiyal aktivite 

potansiyeli, P havuzu, 

organik madde 

Orta 

Toprak 

solunumu 

kg 

C/ha/gün 

 

Mikrobiyal aktivite, 

mikrobiyal biyokütle,  

C-kaybı & kazancı 

Orta 

Toprak 

solucanları 

adet/m3 Nispi biyokütle, bitki 

için gerekli enzimler 

& kimyasallar 

Düşük 

Ürün verimi kg/ha Yarayışlı bitki besin 

maddesi içeriği, 

üretkenlik & toprak 

kalitesi 

Yüksek 

 

Koruyucu Toprak İşleme Yöntemleri 

 Koruyucu toprak işleme sistemi,  yabancı ot kontrolü ve tohum yatağı 

hazırlığı için yapılan ve geleneksel toprak işlemeye göre tarlada geçiş 

sayısını önemli ölçüde azaltan bir sistemdir. Toprak kalitesinin 

bozulmaması ve devamlılığında önemli konulardan birisi aşırı toprak 

işlemeden kaçınmaktır. Çeşitli etkiye sahip toprak işleme aletlerinin 

kullanımına dayalı olarak farklı toprak işleme sistemleri ortaya 

çıkmıştır. Bu sistemleri iki ana grupta toplamak mümkündür;  
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geleneksel toprak işleme ve koruyucu toprak işleme yöntemleridir. 

Geleneksel toprak işlemede pulluk kullanılır ve toprak 25-30 cm 

derinlikte işlenir. Toprak bu derinlikte kesilerek alt üst edilir. 

Geleneksel toprak işleme yöntemi özellikle toprağın tavında olmadığı 

durumlarda işlenmesi nedeniyle ülkemizde yoğun ve aşırı toprak 

işlemeyi beraberinde getirmekte, toprak sıkışmaktadır. Topraklarımızın  

% 34.4’de erozyonu arttıran ve fazlaca  eğimli (% 15-40) arazilerden 

oluşması bu tehlikeyi daha da artırmaktadır (Korucu ve ark., 1998). 

Dünya genelinde yılda 150 ton/ha’lık bir toprak kaybı meydana 

gelmektedir (Anonymous, 2004). Buna karşılık koruyucu toprak işleme 

yönteminde pulluk kullanılmaz. Toprak sıkışıklığının olduğu yerlerde 

toprağı belli bir derinlikte yırtarak işleyen çizel vb. aletler kullanılır. Bu 

sistemde ilk bitki veya bu bitkiye ait ürün artıkları tarla yüzeyinde 

bırakılır. Böylece bu materyallerin toprak erozyonu üzerine de olumlu 

etkileri söz konusudur. Genel kural olarak, koruyucu toprak işleme 

sisteminde tarla yüzeyinin en az % 30 oranında bitki artığı ile kaplı 

halde bulunması istenir (Köller, 2003). Koruyucu toprak işlemede 

yabancı ot kontrolü ve tohum yatağı hazırlığı için yapılan işlemlerde,  

geleneksel toprak işlemeye göre tarlada araç geçişi önemli ölçüde daha 

az olmaktadır. Bu sistemde toprağı devirmeden işlemeye yönelik 

uygulamalar kullanılmaktadır. Koruyucu toprak işlemede birçok işlem 

kombine yapılarak toprağın fazlaca ezilmesinin önüne geçilmektedir. 

Koruyucu toprak işleme ayrıca işçilik, enerji tüketimi ve zaman 

açısından da önemli ölçüde tasarruf sağlamaktadır. Toprak işlemenin 

hedefi; sadece verimi yükseltmek değil, toprağın verimliliğini devam 

ettirme, verimi ve ürün kalitesini azaltılmış masrafla güvenceye almak 
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ve toprak korumanın gereklerini yerine getirmektir. Belirli bir alan için 

doğru toprak işleme sisteminin seçimi kolay bir işlem değildir. Toprak 

işleme sisteminin başarısı üzerine; toprak,  iklim ve ürün rotasyonunun 

etkisine ilaveten kalite- verim ilişkileri ve tecrübe de etkilidir. 

Geleneksel toprak işleme yerine koruyucu toprak işleme uygulama 

kararı; erozyon probleminin ciddiliği toprak tipi, ürün rotasyonu, 

mevcut ekipman gibi faktörler dikkate alınarak verilmelidir (Kasap ve 

Özgöz, 2006).  Bu uygulamanın yapıldığı topraklarda toprağın agregat 

stabilitesi ve organik madde içeriği daha az kayba uğramaktadır. 

Koruyucu toprak işlemede çok farklı yöntemler devreye girmektedir. 

Bunlar arasında şerit halinde toprak işleme, tohum yatağı hazırlığı için 

ekim öncesi tarla yüzeyinin 1/3’ünün işlenmesine izin veren koruyucu 

toprak işleme uygulamasıdır. Bu uygulamada toprak işleme genellikle 

ekimle beraber yapılır. Toprak 5 ila 30 cm genişliğinde şeritler halinde 

işlenir, bunun dışında kalan bölgeler anızla örtülü bırakılır (Godwin, 

1990). Bir diğer yöntem ekim sırasında toprak işlemedir. Bu yöntemde 

tek defada anızlı toprağın işlenerek ekimin yapılması söz konusudur. 

Toprak frezesi, rototiller ve benzeri aletler ile ekim makinası 

birleştirilerek kullanılır. Bir diğer yöntem malçlı toprak işlemedir.  

Malçlı toprak işlemede yıl boyunca toprak yüzeyindeki bitkisel artıklar 

olduğu gibi bırakılarak toprağın kaymak tabakası oluşumu engellenir. 

Bu amaçla çizel, tarla kültivatörü ve diskli tırmık gibi aletler kullanılır 

(Önal, 1995). Son yıllarda çoğu Avrupa ülkelerinde de uygulanan 

azaltılmış toprak işleme yöntemidir.  Bu sistemde genellikle birincil 

toprak işlemede çizel veya diskli aletler, ikincil toprak işleme ve tohum 

yatağı hazırlamada diskli aletler veya kültivatör kullanılır. Klasik 
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yönteme göre daha fazla enerji tasarrufu söz konusudur. Koruyucu 

toprak işlemede bir diğer yöntem ise doğrudan ekim sistemidir. Bu 

yöntemde ekimde önceki ürünün hasadından sonra, ekim öncesi hiçbir 

toprak işlemesi yapılmaz ve ekim direkt olarak anızın üzerine yapılır. 

Toprağın Organik Madde Miktarını Korumak ve Yükseltmek 

Toprak kalitesinin devamlılığının sağlanmasında bir diğer önemli konu 

toprağın organik madde miktarını korumak / arttırmak ve devamlılığını 

sağlamaktır. Toprak organik maddesi, çeşitli şekillerde toprağa 

karışmış bitkisel ve hayvansal artıklarla, bunların parçalanma ve 

ayrışma ürünlerinin çeşitli kimyasal reaksiyonlar sonucunda 

oluşturduğu karmaşık bileşiklerden meydana gelir. Toprağa düşen 

bitkisel kalıntılar (yaprak, dal vs.), ölü kökler, hasat artıkları, kurumuş 

yabani otlar, çayırlar, ölü ve canlı mikroorganizmalar ve hayvansal 

artıklar organik maddenin kaynağını oluşturur. Ülkemizin tarım 

toprakları başta iklimin etkisi olmak üzere diğer bazı faktörlerin de 

etkisiyle organik maddece fakirdir. Topraklarımızın % 64’ü % 1’in 

altında, % 22’si % 1-2 düzeylerinde ve geriye kalan % 14’lük bölümü 

ise % 2’nin üzerinde organik madde içermektedir. İyi nitelikteki bir 

toprağın asgari yüzde 5 oranında organik madde içermesi gerektiği 

dikkate alındığında, ülke topraklarının organik maddece fakir olduğu 

açıkça görülmektedir  (Onuncu Kalkınma Planı, 2014). Ahır gübresi 

toprağın çok önemli bir organik madde kaynağıdır. Toprak organik 

maddesi, toprak yönetiminin güçlü bir şekilde etkilediği toprak 

kalitesinin ve sağlığının temel bir göstergesi (Farquharson ve ark., 

2003) Ancak ahırdan çıkarıldıktan sonra gereken dikkat gösterilmez ve 
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yeterli önlemler alınmaz ise ahır gübresi değerini büyük ölçüde yitirir. 

Sıvı dışkıda ahır gübresinde bulunan toplam bitki besin elementlerinin 

yaklaşık % 50’si bulunmakta olup, sıvı dışkının kaybı bu gübre için 

önemli bir kayıptır. Yeterli miktarda yataklığın kullanılmaması 

durumunda sıvı dışkı ahırın tabanından ve gübre yığınının altından 

sızarak önemli ölçüde yiter. Ahırdan çıkarılan gübre açıkta ufak ve 

gevşek yığınlar şeklinde bırakıldığı zaman yıkanarak yitme büyük 

boyutlara ulaşır. Buharlaşma sonucu gaz şeklinde yitme asal olarak 

gübrenin azot ve organik madde içeriğinde görülür. Amonyak yitmesi, 

amonyum karbonat konsantrasyonu ve sıcaklık artışına bağlı olarak 

artar. Ahır gübresinin toprağa uygulanma zamanı, uygulama miktarı, 

uygulama derinliği,  toprağın özelliği, bitkinin çeşidi hepsi organik 

madde kaybını en aza indirgemek için çok önemli faktörlerdir. Toprak 

bünyesinin hafif veya ağır olması, yağış veya sulama suyunun 

uygulanma şekli de önemlidir. Tın ve kil bünyeli topraklara uygulanan 

ahır gübresinden bitki besin elementlerinin kaybı eğer uygun sulama 

yöntemi ve sulama miktarı uygulanıyor ise daha az olacaktır. Bu tip 

bünyeli topraklara sonbahar kış aylarında ahır gübresinin rahatlıkla 

uygulanması olasıdır.  Kum bünyeli topraklarda veya eğimli arazilerde 

yıkanma ve erozyon nedeniyle, ekimden çok önce ahır gübresinin 

uygulanması doğru değildir. Toprağa uygulanan ahır gübresinin 

mutlaka toprak ile üzeri kapatılarak azot kaybı engellenmelidir. Tarlaya 

getirilen hayvan gübresinde gerek organik madde ve gerekse besin 

maddesi kaybını mümkün olduğu kadar önlemek için gübre tarlaya 

serpilir serpilmez pullukla toprak altına gömülmelidir. Aksi halde 

gübrenin tarlada bekletilme süre ve şekline bağlı olarak gübre 
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değerinden çok şey kaybeder. Ortalama olarak dekara genellikle 3-5 ton 

ahır gübresi verilebilir. Kaba bünyeli dediğimiz kum bünyeli 

topraklarda ise uygulama biraz daha derine yapılmalı ve sulama 

mutlaka kontrollü olmalıdır. Organik maddenin yapısındaki C/N oranı 

da organik maddenin yarayışlılığı ve toprakta kalma süresi üzerinde 

önemlidir. Toprakların azot kaynağı olmasının yanı sıra, toprağın 

havalanmasında, ısınmasında, agregasyonunda, su tutma kapasitesinde, 

infiltrasyon kapasitesinde ve toprağın diğer birçok fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik özelliklerinin oluşmasında önemli rol oynayan organik 

madde, toprak verimliliği ile de çok yakından ilgilidir. Toprağın 

organik madde döngüsü, mikrobiyal kütlenin aktivitesi ve büyüklüğü 

ile de ilişkilidir.  

Pestisidlerin ve Kimyasal Gübrelerin Etkili Kullanımı  

Topraklara uygulanan her türlü kimyasal maddenin toprak biyolojik 

özellikleri başta olmak üzere fizikokimyasal özellikleri üzerine de 

etkileri söz konusudur. Bu uygulamaların ideal dozların üzerinde 

olması bu özellikleri olumsuz yönde etkileyecektir. Toprak, yapısına 

giren kimyasal maddelerin etkilerini tamponlamak ve toksik etkilerini 

azaltmaktır. Fakat toprakların detoksifikasyon etkileri sınırlıdır. 

Konvansiyonel tarım sistemlerinde yaygın bir şekilde kullanılan 

pestisid ve kimyasal gübreler; hedef dışı organizmaları da 

etkileyebilmekte ve yanlış dozda ve zamanda kullanıldıklarında toprak, 

hava ve su ortamlarını kirletebilmektedir. Organik kaynaklardan gelen 

besin maddeleri de yine yanlış şekillerde ve yüksek düzeyde 

uygulandıklarında kirletici olabilmektedirler. Etkili pestisid ve besin 
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maddesi yönetimi; toprak analizlerinin yapılması ve zararlıların da 

belirlendikten sadece gerekli kimyasal gübrelerin ve pestisidin doğru 

zamanda ve yerde kullanılmasını gerektirmektedir. Böylece 

topraklarımızın tamponlanma ve detoksifikasyon kapasitesi 

aşılmayarak temiz kalmaları sağlanmaktadır (Okur, 2017). 

Gübre kullanım etkinliğinin artırılması için uygulanan yöntemlerin 

başında “Fertigasyon” gelmektedir. Kimyasal gübrelerin sulama suyu 

ile beraber uygulandığı bir yöntemdir. Fertigasyon uygulamalarının 

diğer avantajları arasında, gübrelerin sulanan alanın tümüne homojen 

olarak dağıtılması, yüzey akışı ve yıkanma yolu ile gübre kayıplarını 

engellemesi, böylece gübre/gübreleme maliyetinin düşmesi ve çok az 

miktarlarda uygulanması gereken mikro element gübrelemesini 

kolaylaştırması gibi özellikleri sayılabilir. Özellikle bitkinin isteği 

doğrultusunda, bitki besin elementlerinin istenilen konsantrasyonlarda 

ve zamanlarda uygulanması ile daha yüksek ürün, daha kaliteli ürün 

elde edilmesine olanak sağlaması fertigasyonun en olumlu yanı olarak 

değerlendirilmektedir. Günümüzde artık bilgisayar kontrolünde 

gerçekleşen fertigasyon uygulamalarında optimal su kullanımı ile gübre 

etkinliği arttığı için minimal gübre uygulanması gerçekleşmekte, 

böylece bitkinin besin elementi gereksinimi istediği oranda ve 

zamanında karşılanırken çevresel olumsuzluklar ortadan kalkmış 

olmaktadır.  Damla sulama, mini yağmurlama ve mikro-jet gibi az su 

tüketimine yönelik modern sulama sistemlerindeki gelişmeler 

sonucunda kimyasalların sulama sistemleri ile uygulanması giderek 

artmaktadır. Gübreler dışında tarım ilaçları gibi kimyasallar da bu yolla 
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toprağa verilmekte olup bu tür uygulamalar “Kemigasyon” adı ile de 

anılmaktadır. Pestisidlerin bu yöntemle uygulanması hem uygulama 

miktarlarının daha hassas belirlenmesine ve hem de atmosfere daha az 

yayılımına neden olacaktır.   

Toprak Sıkışmasının Önlenmesi   

Topraklar, mineral ve organik bileşenlerden meydana gelen katı faz ile 

toprak suyu ve havası tarafından işgal edilen gözeneklerden oluşan 

heterojen sistemlerdir. Toprağın mineral fazını oluşturan farklı toprak 

fraksiyonlarının birim kütle içerisindeki karışım oranları ve paketlenme 

düzenleri, toplam gözenek hacmi ve gözenek geometrisi ile toprağın 

organik bileşenleri, o toprağın yapısal davranışları ve verim gücüne 

önemli ölçüde etkili olur. Kompakte olmuş yani sıkışmış topraklarda 

bitki kök gelişimi mekanik direncin artmasından dolayı 

engellenmektedir. Buna bağlı olarak toprak içerisindeki bitki kök 

dağılımı da düzensiz olmakta aynı zamanda gözeneklerin miktarının 

azalmasına da yol açmaktadır. Bu durumda toprak su ve hava ilişkisi 

olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu değişimler toprağın su tutma 

kapasitesi ve hidrolik iletkenlik özelliklerini de olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bu olumsuzluklar toprakta suyun infiltrasyonuna ve 

bitkiler tarafından kullanılan suyun depolanmasına olumsuz etki yapar. 

Toprağın sıkışması toprak havasındaki oksijen miktarının düşmesine 

neden olacağından mikrobiyal aktivitenin azalmasına ve bitki besin 

maddelerinin yarayışlılığının düşmesine yol açacaktır. Sıkışma, toprak 

üstündeki tekrarlanan trafik, aşırı trafik veya fazla nemli toprak 

üzerinde çalışmaktan kaynaklanır. Ağır iş makinalarının neden olduğu 
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derin toprak sıkışmasını düzeltmek çok zordur. Bu nedenle toprak 

sıkışmadan önce gerekli önlemleri almak son derece önemlidir. Bu 

amaçla; bir geçişte birçok işlemin yapılmasına olanak sağlayan 

kombine tarım alet-makineleri kullanılmalı veya sıfır toprak işleme ve 

minimum toprak işleme teknikleri uygulanmalı, nemli koşullarda 

toprak işleme yapılmamalı, gereksiz tarla trafiğinden kaçınmalı, toprak 

strüktürünün geliştirilmesine yönelik olarak organik gübreleme, yeşil 

gübreleme ve kireçleme gibi girdiler ve ekim nöbeti uygulanmalı, 

münavebede derin köklü yem bitkilerine yer verilmeli ve toprağın 

drenajı iyileştirilmelidir (Aksakal, 2004).  

Erozyon Kontrolü  

Toprak yüzeyine yayılmış durumda veya kökleriyle toprağa bağlı halde 

bulunan sap, saman, kavuz, yaprak ve anız gibi bitki parçalarına bitkisel 

yüzey artığı veya anız adı verilir. Bitki yüzey artıklarının erozyonu 

önlenmesi, toprağın organik madde içeriğini artırması, toprak nem 

içeriğinin korunması, toprak strüktürünün iyileştirilmesi, toprağın 

yağışlardan ve sulama suyundan daha fazla yararlanması gibi birçok 

yararı vardır (Durdiyev ve Dursun, 2002; Dursun, 2015). Erozyonun 

önlenmesinde tarlada yüzey artığı olarak bulunan bitki çeşidi, yüzey 

artığının bulunuş miktarı, yüzey artıklarının dik veya yatık oluşu, 

uygulanan toprak işleme ve ekim yöntemi gibi faktörler etkilidir 

(Dursun, 2002). Toprak işleme ve ekimden sonra toprak yüzeyinde 

kalan bitki yüzey artığı miktarının önceden tahmin edilmesi erozyonun 

önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Erozyon; toprakların, doğal ya 

da dış kuvvetlerin etkisiyle, oluştukları yerlerden aşındırılıp taşınması 
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ve başka yerlerde biriktirilmesi olarak tanımlanabilen bir olaydır. 

Erozyonla toprağın en verimli ve organik maddesi en fazla olan üst 

toprak tabakası taşındığı için, geriye kalan toprak kalitesi düşük bir 

toprak olmaktadır. Ülkemizdeki tarım arazilerinin  % 72’si su erozyonu 

tehlikesi altındadır. Buna bağlı olarak toprak derinliği ve toprak kalitesi 

azalmaktadır. Ülkemizdeki su erozyonunun nedenleri; 1) Doğal 

etkenler, 2) Arazinin kullanımı ve planlama etkenleri ve 3) Sosyo-

ekonomik etkenler olmak üzere 3 başlık altında toplanabilir. Su 

erozyonuna karşı alınabilecek önlemleri ise 1) Eğime dik sürüm, ekim 

ve dikim, 2) Anızlı ve malçlı tarım, 3) Ekim nöbeti, 4) Şeritsel ekim 

sistemi ve 5) Teraslama olarak sayabiliriz (Taysun ve ark., 1995). 

Koluvek ve ark. (1993) Amerika’da Toprak Koruma Servisince 

(USDA) yapılan uzun yıllık çalışmalar sonucunda arazilerin %21’sinin 

sulama kaynaklı olarak erozyondan etkilendiğini belirtmişlerdir. Yine 

benzer bir çalışmada toprak verimliliğinin toprak aşınımı nedeniyle % 

25 azaldığı belirtilmiştir. İnceleme yapılan son 80 yıl içerinde üst toprak 

katmanında 38 cm den 13 cm ye düşmesinin her bir cm toprak 

derinliğine karşılık buğday veriminde % 2 azalmaya neden olduğu 

belirtilmiştir (Carter ve ark., 1997). Ülkemizde erozyona neden olan 

faktörlerden birincisi iklim özellikleri ve topoğrafya, ikincisi ise toprak 

derinliğinin yetersizliğidir. Topraklarımızın 29 milyon hektarı 0-20 cm,  

24 milyon hektarı 50-90 cm,  9 milyon hektarı 50-90 cm ve 11 milyon 

hektarı 90 cm’den daha fazla derinliğe sahiptir. İdeal üretim derinliğine 

sahip toplam arazi miktarımız 11 milyon hektardır. Bir diğer neden de 

topraklarımızın organik madde yönünden fakir oluşudur. Tarım 

topraklarımızın % 64’ü organik maddece fakir (%1’den az), % 22’si 
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orta (%1-2) ve % 14’ü ise yeterli (%2’den fazla) düzeydedir. Organik 

maddenin azalması toprakların aşınma duyarlılığını arttırmaktadır. 

Ülkemizde erozyonun yüksek boyutlarda olmasının teknik nedenleri 

olarak: arazilerin yeteneklerine göre kullanılmaması, ormanların çeşitli 

nedenlerle tahrip edilmesi, eğimli tarım arazilerinde erozyona karşı 

gerekli önlem alınmadan tarım yapılması, meraların düzensiz, 

kontrolsüz, zamansız ve aşırı biçimde otlatılmaları ve gerekli ıslah 

tedbirlerinin alınmaması, bitkisel, kültürel ve fiziksel toprak muhafaza 

tedbirlerinin yeterince alınmamasını sayabiliriz. Sosyoekonomik 

nedenler olarak ise arazilerin mülkiyet dağılımının düzensizliği, arazi 

toplulaştırmaya yeterince girilememesi, arazilerin büyük bölümünün 

kiracılıkla işletilmesi, bu nedenle modern tarım teknolojisine yeterince 

önem verilmemesi, tarımsal işletmelerin küçülmesi ve çok parçalı hâle 

dönüşmesi sayılabilir. Toprağın işlenmesinden sulama suyunun 

uygulama yöntemine, sulama suyunun miktarına, uygulanan tarım 

sistemine, anızın yakılması veya toprakta bırakılmasına, toprakların 

organik madde içeriğine, arazinin eğimine, iklim özelliklerine, toprağın 

bünyesine, toprak stürüktür stabilite özelliklerine vb. birçok faktör 

erozyon üzerine etkili olabilmektedir.  

Örtü Bitkilerinin Kullanımı  

Örtü bitkilerinin uygulanması,  toprakları erozyondan korumada, toprak 

yapısını iyileştirme ve su tutma kapasitesini arttırmada, kök bölgesinde 

biyolojik çeşitliliği geliştirmede, yabancı ot kontrolünü sağlamada, 

hava ve su kalitesini artırmada, predatör ve parazitoid böcekler ile 

örümceklere doğal ortam sağlamada, toprağa biyolojik azot fiksasyonu 
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ile azot kazandırmada ve toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini 

iyileştirmede çeşitli yararlar sağlamaktadır.  Örtü bitkisi seçimi, 

genellikle kullanım ve üretim amacına göre değişmektedir. Örneğin, 

amaç sonraki ürün için gerekli olan biyolojik N fiksasyonunu 

sağlamaksa, bu durumda tüylü fiğ veya yem börülcesi gibi baklagil 

türleri seçilmelidir. Eğer örtü bitkisi yabancı ot gelişmesini engellemek 

ve toprak kalitesini düzeltmek için yüzey malçı olarak kullanılacaksa, 

çavdar veya sorgum-sudan otu gibi buğdaygillerin seçilmesi 

önerilmektedir (Özeker ve Ulutürk, 2006). Örtü bitkileri, toprağın 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirerek bir sonraki 

bitkilerinin verimliliğini artırmada önemli bir rol oynar. Örtü 

bitkilerinin istenilen özellikleri arasında, olumsuz koşullarda daha 

kolay yetişebilmesi, yeterli kuru madde ve toprağa organik madde 

sağlaması, atmosfer azotunu tutma yeteneği, toprak alt tabakalarından 

bitki besin maddelerinin alımını kolaylaştırmak için derin bir kök 

sistemi oluşturması gibi olumlu etkileri söz konusudur. Örtü bitkileri 

genelde C/N oranı düşük olduğundan sonraki ürün üzerinde fitoksik 

veya allelopatik etkileri söz konusu değildir.  Örtü bitkileri baklagil 

veya baklagil olmayabilir. Ancak baklagil örtü bitkileri, hem toprağa 

azot temin etmeleri ve hem de düşük C/N oranları nedeniyle ayrışma 

kolaylığı sağlamaktadırlar. Baklagil örtü bitkileri ayrıca toprak 

profilinde mevcut düşük besin maddelerini emme konusunda güçlü bir 

yeteneğe sahiptir ve toprağın yüzey katmanlarında bitki besin 

maddelerinin konsantrasyonunun artmasına yardımcı olabilirler.   
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Bitki (Ekim) Nöbeti 

Bitki (ekim) nöbeti rotasyon ve münavebe kelimeleri ile eşanlamlı olup 

tarımsal faaliyet gösterilen bölgenin iklim ve toprak özellikleri dikkate 

alınarak yüksek verimli ve kaliteli üretim yapmak amacıyla farklı kültür 

bitkilerinin birbirini karşılıklı olarak destekleyebilecek ve 

tamamlayabilecek şekilde art arda yetiştirilmesidir. Bitki nöbeti ile 

toprak organik maddesinin artırılması, değişik derinliklerde bulunan 

besin maddelerinden yararlanılması, bitki besin maddelerinin 

yıkanmasının önlenmesi, toprak neminin korunması, toprağın su tutma 

kapasitesinin artırılması ve yabancı ot kontrolü mümkün olmaktadır 

(Aykas ve ark., 2010). Bu etkiler de toprak kalitesinin yükselmesine 

neden olmaktadır. Mono kültür tarım yapılan alanlarda zamanla 

toprağın biyolojik dengesi bozularak toprak yorgunluğu ortaya 

çıkmakta ve verim sürekli olarak azalmaktadır. Bu olumsuzluğun 

giderilmesi için özel önlemlerin alınması gerekir. Bu önlemlerden birisi 

de ekim nöbeti uygulamasıdır. Farklı özelliklere sahip bitkilerin dâhil 

olduğu ve iyi planlanmış ekim nöbeti sistemlerinde hastalıklar 

azalmakta, zararlı ve yabancı ot kontrolü kolaylaşmakta, erozyon 

azalmakta, toprak yapısı gelişmekte, toprakların azot ve organik madde 

içeriği artmakta, topraktaki bitki besin maddeleri ve uygulanan gübreler 

daha etkin bir şekilde değerlendirilebilmektedir. Rotasyondaki bitki 

sırasının farklılığı, değişik tarihlerde ekilme ve olgunlaşma, rekabet ve 

allelopatik özellikler yönünden farklılık gösteren bitkilerin 

kullanılmasıyla yabancı otların çoğalmaları önlenebilmektedir 

(Liebman ve Dyck, 1993). Ayrıca ekim nöbeti uygulamaları organik 
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madde, besin elementi elverişliliği, organik azot ve karbon, agregat 

stabilitesi ve organik madde ve erozyona dayanım (Hussain ve ark., 

1988) gibi toprak özellikleri üzerinde etkili olmaktadır. Bitki ekim 

nöbeti, toprakların fiziksel özelliklerini geliştirmede, strüktür 

stabilitesini artırarak erozyona karşı duyarlılığı azaltmada, uygun bir 

bitki büyüme ortamının oluşturulmasında önemli etkilere sahip olan bir 

faktördür. Bitki ekim nöbetinin toprak özellikleri üzerine olan etkisi 

uygulanan ekim nöbetinin özelliğine bağlı olarak değişmektedir 

(Özdemir, 1993).  Suriye de yapılan bir rotasyon çalışmasında tahıl-

tahıl, nadas tahıl, fiğ-tahıl ve mercimek-tahıl ekim nöbeti sistemlerinde, 

tahıl gübreli ve gübresiz koşullarda yetiştirilmiştir. Tüm ekim nöbeti 

sistemlerinde gübreleme ile daha çok verim alındığı, ancak sistemlere 

bakıldığında en iyi arpa veriminin nadastan alındığını, bunu sırasıyla 

fiğ ve mercimek sonrası arpanın izlediğini, en düşük verimin ise tahıl-

tahıl ekim nöbeti sisteminden alındığı bildirilmektedir.  

Bitkisel ve Hayvansal Atıkların Yönetimi  

Sürdürülebilir atık yönetimini sağlayabilmek için sisteminin her bir 

elemanının çevresel ve ekonomik yüklerini irdelemek ve bu 

mekanizmayı sürekli olarak işletmek gereklidir. En ekonomik ve 

işletme maliyeti en düşük olan atık yönetimi sistemi en az atığın 

üretildiği sistemdir. Atık miktarını azaltmak için ise minimum atık 

üretecek tekniklerin uygulanması, atıkların enerji ve/veya materyal 

olarak geri kazanımının sağlanması gereklidir. Bitkisel atıklardan elde 

edilen kompost tarım sektöründe toprak iyileştirici madde ya da gübre 

gibi tamamen organik ve çevre dostu bir ürün olarak kullanılabilir. 
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Kompost; biyokimyasal olarak ayrışabilir çok çeşitli organik 

maddelerin organizmalar tarafından stabilize edilmiş, mineralize olmuş 

halidir. Kompostlaştırma ise mikroorganizmaların ortamın oksijenini 

kullanarak atık içerisindeki organik maddeleri biyokimyasal yollarla 

ayrıştırmasıdır. Bu olayın gerçekleşebilmesi için atıktaki su içeriğinin 

% 45-60 dolaylarında olması gerekmektedir. Tarımsal atıklar, tarımsal 

üretim ve meyve, sebze, et, kümes hayvancılığı, süt ürünleri ve ekinler 

gibi ham tarımsal ürünlerin ilk işlenmesinden arta kalan atıklar olarak 

tanımlandıkları için tarımsal aktivitenin yapısına bağlı olarak katı, sıvı 

veya bulamaç şeklinde olabilirler. Bu atıkların değerlendirilmesindeki 

fırsat ve verimlilik iki farklı açıdan değerlendirilebilir; birincisi 

çevrenin korunması ve çevre şartlarının iyileştirilmesi ki artan atık 

problemi tüm Dünya ülkeleri için yüzyılımızın ortak çevre problemi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. İkincisi ise bu atıkların birçok sektörde 

prekürsör ham madde olarak biosorbent, gübre, organik moleküller gibi 

birçok ürünün üretilmesinde kullanılabilecek olmasıdır. Bitkisel üretim 

sonucunda oluşan hasat atıklarının veya hammaddesi tarımsal ürün olan 

pek çok fabrikasyon atığının tarımsal üretimde bir girdi olarak 

kullanılması yaygınlaşmıştır. Böylece tarımsal üretimle elde edilen 

ürünlerin işlenmesinden arta kalan materyallerin tekrar aynı alanlarda 

kullanımı ile çevre üzerine olan olumsuz etkilerinin de azaltılması 

sağlanmıştır. Atık olarak nitelendirilen çoğu materyalin topraklara 

doğrudan ilavesi ile organik madde ve bitki besin maddesi kaynağı 

olabileceği veya belli oranlarda karışımlar ile yetiştirme ortamı olarak 

kullanılabileceği yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Tarımsal 

üretim faaliyetleri veya fabrikasyon işlemleri sonucunda oluşan pek çok 
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materyal örneğin; şekerpancarı baş ve yaprakları, tahıl sapları, fındık 

zurufu, çay işleme atıkları, tütün fabrikasyon atıkları, bira endüstrisi 

atıkları, gül işleme atıkları, maya fabrikası atıkları vb. tarımda 

kullanılabilmektedir. Bu materyallerin geri kazanımı ile hem organik 

madde içeriği düşük olan topraklarımızın organik madde içeriği 

artırılmış olacak hem de bitki besin maddesi yönünden zenginleşeceği 

için daha az kimyasal gübre kullanılmış olacaktır (Çıtak ve ark., 2006). 

Su Kullanım Etkinliğini Artırmak ve Tarımsal Drenajı 

İyileştirmek  

Ülkemizde tarım en fazla su kullanıcı sektör olarak ilk sırada yer 

almaktadır. Bu nedenle tarımda etkin su kullanımını sağlayan araç ve 

tekniklerin kullanımı ülkemizin öncelikli hedefleri arasında yer 

almalıdır. Tarım sektörünün olası bir su sorunundan en az düzeyde 

etkilenmesi için önlemler alınmalı ve sulama yönetimine gereken önem 

verilmelidir. Bu amaçla; kısıtlı sulama yapılması, basınçlı sulama 

yöntemlerine göre sulama sistemlerinin projelendirilmesi, su dağıtım 

kayıplarının en aza indirilmesi için açık sistemlerden vazgeçilerek 

kapalı borulu sistemlerin yaygınlaştırılması ve sulama suyu kalitesinin 

izlenmesi ve değerlendirilmesi yapılabilecek bazı önlemlerdir (Çakmak 

ve Aküzüm, 2006).  

Ülkemizde olduğu gibi Dünyada da en çok su tarımda kullanılmaktadır. 

Ülkelerin gelir gruplarına göre su kullanımı değerlendirildiğinde, 

sanayi sektöründe kullanılan su, %10’dan %59’a kadar çıkmaktadır. 

Sulama randımanı yaklaşık olarak yüzey sulamada %40, 

yağmurlamada %70 ve damla sulamada %90’dır. Sulama randımanını 
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arttıran ve sulama suyu ihtiyacını azaltan sulama teknikleri ile sulu 

tarımda kullanılan suyun yarısı tasarruf edilebilir. Türkiye’de kişi 

başına düşen kullanılabilir su miktarı 1500 m3/yıl civarındadır.  2025 

yılı için öngörülen kişi başına düşen su miktarının ise ülkemizde 1000 

m3 /yılın altına düşeceği tahmin edilmektedir. En fazla suyun tüketildiği 

sulama sektöründe ise şu an kullanılan su miktarı 30 km3 olmasına 

karşın, 2030’da bu rakamın 71.5 km3 olacağı tahmin edilmektedir. 

Ülkemizin yıllık ortalama toplam 112 milyar m3 ’lük kullanılabilir su 

potansiyelinin %16'sının içme ve kullanmada, %12'sinin sanayide ve 

%72'sinin ise tarımsal sulamada tüketildiği bilinmektedir. Su 

kaynaklarının yönetiminde en önemli unsur tarımsal sulama 

olmaktadır. Sulamada su kullanım etkinliğinin arttırılarak su tasarrufu 

sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu arazilerin sulamaya en iyi 

şekilde hazırlanması, uygun sulama yönteminin ve su dağıtım 

sisteminin seçilmesi ve uygulanması ile gerçekleşebilir.  

Toprak yüzeyinde biriken veya toprak içerisindeki gözenekleri 

dolduran ve bitki gelişmesine zararlı etki yapan fazla suların belli bir 

derinliğe kadar araziden uzaklaştırılmasına tarımsal drenaj denir. 

Drenaj, toprağa gelen fazla suyun boşaltılmasının yanı sıra toprak 

içinde bulunan fazla tuzların da yıkanarak sistem dışına atılmasına 

olanak sağlar. İyi bir tarımsal üretim için toprakta uygun su-hava ve tuz 

dengesinin oluşturulması gerekir. Bu da toprakta drenajın iyileştirilmesi 

ile gerçekleşir. Drenajın iyi olmadığı tarım alanlarında topraklarımızı 

bekleyen en önemli tehlikenin tuzlanma ve alkalileşme olduğunu da 

asla göz ardı etmemek gerekir. Tuzlulaşma ve alkalileşme etkisinde 
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kalan toprakların yeniden eski haline dönüştürülmesi de ayrı bir sorun 

olacaktır. Tarımsal su kullanımı, toprak, yeraltı suyu ve yüzey sularının 

kirlenmesine neden olmaktadır. Suyun kirlenmesine yol açan 

kirleticiler sediment, bitki besin maddeleri, eriyen ve erimeyen tuzlar, 

tarımsal ilaçlar, toksik iz elementler ve patojenler olarak sıralanabilir. 

Sulama suyu ile birlikte taşınan kimyasal maddeler, gübreler ve 

pestisitler kirlilik tehdidi oluşturabilmektedir. Bu kirlilik, çiftçilerin 

gübre ve tarımsal ilaçları bilinçli kullanmaları sağlanarak azaltılabilir. 

Kısıtlı sulama yapılması, basınçlı sulama yöntemlerine geçilmesi, 

alternatif su kaynakları olarak atık suların geri kazanımı, yüzey 

sularının suyun kıt olduğu alanlara yönlendirilmesi, su tasarrufu 

sağlayan sulama yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesi, atık sulardan ve 

drenaj sularından yararlanma olanakları) geliştirilmesi, su dağıtım 

kayıplarının en aza indirilmesi için açık sistemlerden vazgeçilerek 

kapalı borulu sistemlerin yaygınlaştırılması, sulama suyu kalitesinin 

izlenmesi ve değerlendirilmesi, çiftçi eğitimine daha fazla önem 

verilmesi ve eğitimlerin yaygınlaştırılması alınması gerekli acil 

önlemler olarak sayılabilir (Çakmak ve ark., 2008).   

Organik ve Biyodinamik Tarım Uygulamaları 

Organik tarım ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan 

doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik olarak insana ve çevreye dost 

üretim sistemlerini içeren, sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar 

ve mineral gübrelerin kullanımını yasaklayan, organik ve yeşil 

gübreleme, ekim nöbeti, doğayı koruma ve bitkilerin direncini artırma 

uygulamalarını esas alan, doğal düşmanlardan faydalanmayı gerektiren, 
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bütün bu uygulamaların kapalı bir sistemde oluşturulmasını zorunlu 

kılan, üretimde sadece miktar artışını değil aynı zamanda da ürün 

kalitesinin yükselmesini amaçlayan alternatif bir tarımsal üretim 

şeklidir (Altındişli ve İlter, 2002). Ayrıca yapılan organik gübreleme ile 

topraktaki mikroorganizmalara besin ve yaşam alanı sağlanarak 

toprağın biyolojik aktivitesi artırılır (Mutlu, 2020). Biyodinamik tarım 

ile organik tarım gerek uygulama ve gerekse zihniyet olarak oldukça 

yakın tarım sistemleridir. Biyodinamik tarım sürdürülebilirlik açısından 

en önemli ve oldukça eski yaklaşımlarla beslenen tarım sistemidir. 

Bununla birlikte birçok uygulamada organik tarımla aynı metotları 

izlemekle beraber Ay Takvimi’ni dikkate almak gibi bazı farklı yöntem 

ve yaklaşımlar ile kesin farklılıklar arz etmektedir (Babita ve ark., 

2015). Biyodinamik tarım uygulamalarında öne çıkan preparatlar 

farklılıklar arz edebilmekte olup genel olarak arazi preparatları, 

kompost preparatlar ve hastalık preparatları olarak üç başlık altında 

incelenebilir. Arazi sprey preparatlarından öne çıkanlar boynuz gübresi 

ve beyaz toz olarak bilinen çeşididir. Biyodinamik tarım yönteminde 

uygulamaların zamanlarının doğru tayin edilmesi de son derece önemli 

bir noktadır. Bununla birlikte preparatların hazırlanması ve 

kullanılması aşamalarındaki en önemli faktörlerden biri de en uygun 

faydanın sağlanabilmesi için uygulama zamanı ve tekniğinin iyi 

bilinmesidir (Çakır ve ark., 2018). Biyodinamik tarımın amacı, yapılan 

uygulamalar neticesinde yetişen sağlıklı bitkiler ve hayvanların 

dönüşüme katkısı sonucu toprağın yenilenmesini ve canlanmasını 

sağlayarak dünyayı iyileştirmektir. Bununla birlikte biyodinamik 

tarımda ekolojik çeşitlilik de hedeflenmektedir (Reganold, 2014). Bu 
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tarımın felsefesi, toprakta sağlıklı ve aktif bir mikrobiyal popülasyonun, 

bitki-mikroorganizma ilişkilerini ve besin maddesi döngüsünü 

artıracağı ve toprak patojenlerini azaltacağı görüşüne dayanmaktadır 

(Carpenter-Boggs ve ark., 2000). 

Organik ve biyodinamik tarım gibi sürdürülebilir tarım sistemleri, 

toprakta karbon birikimini artırmakta ve toprak fauna ve florasının 

gelişimi için uygun bir ortam meydana getirmektedir. Bu topraklar çok 

sayıda ve çok farklı mikroorganizma gruplarını bir arada 

barındırabilmektedir. Toprak mikroorganizmaları; besin maddelerinin 

döngüsü, toprak organik maddesinin ve toprakta karbon birikiminin 

düzenlenmesi, toprağın fiziksel özellikleri ve su rejimlerinin 

iyileştirilmesi, bitki sağlığı ve besin maddesi kazanımının etkinliği, 

istenmeyen organizmaların baskılanması ve zararlı kimyasalların 

detoksifikasyonu gibi birçok aktiviteyi içeren fonksiyonları ile tüm 

ekosistemlerin sürdürülebilirliğinde önemli bir role sahiptirler. Organik 

tarım sistemlerinde daha fazla çeşitliliğe sahip mikrobiyal topluluklar, 

canlılıklarını korumak için daha az enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu 

durumda, organik maddedeki karbon CO2 olarak salınmayıp bunun 

yerine toprak sisteminde C döngüsüne katılmaktadır. Uzun bir süre 

organik tarım yapılmış topraklarda, organik madde artışına bağlı olarak 

biyolojik olarak aktif toprak organik maddesi de artmaktadır. Bu 

durum, organik tarım ile yönetilmiş topraklarda konvansiyonel 

topraklara oranla daha fazla mikrobiyal biyokütle, daha aktif toprak 

solunumu ve daha yüksek N-mineralizasyon hızına neden olmaktadır 

(Okur, 2007).  
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SONUÇ 

Topraklar ana kaya, iklim koşulları, rölyef ve canlıların etkisi altında 

toprak oluşum olayları ile gelişen çeşitli yaştaki doğal varlıklardır. 

Toprakların gelişimi dünyadaki canlıların gelişimi ile yakından 

ilişkilidir. Yeryüzü tarihinin son 5000 yılında topraklar artık insanların 

çeşitli şekillerde yönetim biçimlerinden yoğun bir şekilde etkilenmeye 

başlamışlar ve bu durum günümüzde toprak gelişiminde insan 

faktörünün de devreye girmesine neden olmuştur. Artan dünya 

nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak için verimlilik artışının yanı sıra 

insan sağlığı ve çevrenin korunması ile tarım arazilerinin sürdürülebilir 

kullanımını amaçlayan tarımsal üretim yöntemlerinin uygulanması 

önemli bir gerekliliktir. Coğrafi yapısı ve ekolojik koşulları nedeniyle 

tarımsal üretimde miktar ve ürün çeşitliliği yönünden büyük bir 

potansiyele sahip olan Türkiye’nin tarım arazilerini de içine alan doğal 

kaynaklarını akılcı ve planlı bir şekilde kullanması hayati bir önem 

taşımaktadır. Tarımın en önemli üretim faktörü olan toprak, 

üretilemeyen kıt bir kaynaktır. Bu bağlamda, insanlarımızın yeterli ve 

güvenilir gıdaya ulaşabilmeleri, sağlıklı gelecek nesillerin 

yetiştirilmesi, kırsal kalkınmanın sağlanması, ekonominin gelişimi ve 

yaşanabilir bir çevre için tarım arazilerimizin kalitesini yükseltecek 

uygulamalara mümkün olduğu kadar fazla yer vererek sürdürülebilir bir 

şekilde kullanılmasına olanak sağlanmalıdır. Dünyada yoğun girdi 

kullanımına dayanan konvansiyonel tarım ülkemizde de yıllardır 

devam etmektedir. Ancak konvansiyonel tarımdan kaynaklanan 

çevresel sorunların ortaya çıkmasıyla, kimyasal girdi kullanımının 
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sürdürülebilir tarım üzerindeki etkileri tartışılmaya başlanmıştır. Bunun 

sonucu olarak konvansiyonel tarımın zararlı etkilerini azaltmak 

amacıyla, sürdürülebilir tarım sistemlerinden biri olan iyi tarım 

uygulamaları önem kazanmaya başlamıştır. Türkiye’de gıda güvenliği 

ve yoksulluk sorunlarının tam olarak çözülememesi, çevresel konuların 

gündeme gelmesini ve buna bağlı olarak iyi tarım uygulamalarının 

yaygınlaşmasını geciktirmiştir. Artık üreticilerin bilinçlenmesi yanında 

tüketicilerin de bilinçlenmesi sonucu artık daha az kimyasal kullanılan 

bitkisel ürünlere olan talep artmıştır. Bu da zorunlu olarak tarım 

alanlarında sürdürülebilirlik kavramının öne çıkmasına yol açmış ve 

kullanım alanı bulmaya başlamıştır.  
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 GİRİŞ 

Tarımsal mekanizasyon; tarımsal üretimde girdilerin etkinliğini 

artırmak, ekonomiklik sağlamak ve çalışma ortamının kalitesini 

iyileştirmek amacıyla yapılan ve tamamlayıcı bir unsur olan tarımsal 

üretim teknolojisidir (Zeren ve ark., 1995; Baran ve ark., 2014). 

Özellikle bitkisel üretimde üretim ve verimlilik gibi iki ana unsurun 

tamamlayıcısı tarımsal mekanizasyondur. Tarımsal mekanizasyonun; 

üretimi dolaylı olarak etkilemek suretiyle verimi artıran özelliği 

çiftçilerce önceden beri bilinmektedir (Baran ve Akbayrak, 2013).  

Tarımsal mekanizasyon yatırımları işletme durumlarına göre uygun 

seçilmez ise; işletmedeki karlılığı olumsuz yönde etkiler, gereğinden 

fazla mekanizasyon kırsal kesimde işsizliğe yol açabilir. Traktör ile 

tarım makineleri arasındaki uyumsuzluk da üretimdeki girdileri 

artırarak sabit ve değişken giderlerin dengesini bozmakta ve 

işletmelerin ekonomikliğini etkilemektedir (Kayhan ve ark. 2017). 

Mekanizasyon yüksek maliyetli üretim girdisi olduğu için doğru 

seçilmemesi ve uygulanmaması durumunda işletme ölçeğinde üretimin 

karlılığı olumsuz etkilenebilmektedir (Toğa, 1994; Örük and Baran, 

2020).  Bununla birlikte koşullara uygun olmayan ve plansız yürütülen 

bir mekanizasyon uygulamalarının sakıncaları aşağıdaki gibi 

sıralanabilir:  

• Tüm tarımsal girdiler içinde, mekanizasyon araçları girdisi en 

büyük paya sahiptir. Plansız mekanizasyon uygulaması işletme 

ölçeğinde önemli bir gider yükü yaratır.  

• Aşırı mekanizasyon sonucu, kırsal kesimde işsizlik artabilir.  
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• Plansız mekanizasyon sonucu, tarım ve sanayi kesimleri 

arasındaki denge tarım kesimi aleyhine bozulabilir.  

• Mekanizasyon araçları genellikle akaryakıt enerjisine dayalı 

olarak çalışır. Plansız mekanizasyon ülkenin enerji dengesini 

olumsuz etkiler (Altıntaş, 2015).   

 

Tarım modernleştikçe mekanizasyonun önemi ve üretime katılımı 

artmaktadır. Bu nedenle işletmelere uygun planlı ve ekonomik 

mekanizasyon yatırımlarının yapılması oldukça önemlidir. Tarımsal 

işletmelerde işletmenin karlılığı büyük ölçüde mekanizasyon 

yatırımlarının seçimi ve kullanımı konusunda alınacak kararların 

doğruluğuna bağlıdır. Doğru seçimse işletme koşullarına uygun 

mekanizasyon araçlarının ya da sistemlerinin uygulanmasıdır. Farklı tip 

ve büyüklükteki tarım işletmeleri için teknik, ekonomik ve sosyal 

yönlerin de dikkate alınarak uygun tip ve büyüklükte mekanizasyon 

araçlarının seçimi, kullanımı ve uygulama modellerinin belirlenmesi ve 

hayata geçirilmesi gereklidir (Çanakçı, 2005). Ancak, koşullara uygun 

olmayan ve plansız yürütülen bir mekanizasyon uygulaması bazı 

sakıncaları doğurabilir. Bunlar, verimliliğin düşmesi, kaynakların 

israfı, işletme ölçeğinde önemli bir maliyet unsuru olabilmesi, aşırı 

olması halinde kırsal kesimde işsizliğin artması, ülkenin genel enerji 

dengesine ve tarım-sanayi dengesine olumsuz etkileri olabilmesi gibi 

sorunlardır. Bu bağlamda mekanizasyon tercihlerinin önemi hem 

makro hem de mikro bazda önemlidir (Cankurt ve Miran, 2014). 
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Tarım traktörlerinin kullanımına ilişkin sahadan derlenen veriler, 

mevcut traktör tasarımlarının geliştirilmesinin ötesinde, işletme, havza, 

bölge ve ülke düzeylerindeki mekanizasyon planlaması çalışmalarının 

temelini oluşturur (Evcim ve Özgünaltay Ertuğrul, 2017). Bu nedenle 

Türkiye’nin traktör varlığının geleceğine yönelik araştırmalar 

yapılması mekanizasyon planlaması açısından önemlidir. 

Bu çalışmada tarımsal mekanizasyon planlamasında traktör seçiminin 

önemi incelenmiş ve Türkiye’nin traktör varlığının gelecek on beş yıllık 

değerleri ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) 

yöntemi ile tahmin edilmiştir.  

MATERYAL VE YÖNTEM 

Öncelikle çalışmada daha önceki çalışmalardan yararlanılarak planlı 

mekanizasyon ve traktör seçiminin önemi incelenmiştir. Daha sonra 

ARIMA yöntemi kullanılarak geleceğe yönelik traktör sayısı tahmin 

edilmiştir. Tarımsal araştırmalarda geleceğe yönelik tahminlerin 

yapılmasında zaman serisi yöntemlerinden ARIMA modeli yaygın 

olarak kullanılmaktadır (Çelik, 2013; Kaygısız ve Sezgin, 2017; Berk 

ve Uçum, 2019; Caner ve Engindeniz, 2020; Eyduran ve ark., 2020). 

ARIMA yönteminde kullanılan 1961-2008 yıllarını içeren Türkiye 

traktör sayısı verileri FAO kayıtlarından derlenmiştir.  

Mevsime bağlı olmayan ARIMA modelleri veriler durağan olduğunda 

(d=0 olacağından) model ARMA(p,q) şeklinde gösterilmekte ve eğer 

veriler durağan olmayan verilere uygulandığında ise model 

ARIMA(p,d,q) olarak yazılmaktadır. ARIMA modellerinde p 

otoregresyon modelinin (AR) derecesini, d fark alma sayısını ve q ise 
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hareketli ortalama modelinin (MA) derecesini göstermektedir. ARIMA 

modellemesini yapmadan önce, bazı varsayımların yapılması 

gerekmektedir. Bu varsayımlar 4 tanedir (Uzundumlu ve ark.,2019):  

• Veriler durağan olmalı, durağan değilse verilerin bir veya  

ikinci yıla göre gecikmesi alınmalı, 

• Veriler normal dağılım göstermeli, 

• Verilerde hiçbir aykırı durum olmamalı ve 

• Verilerde eksiklik olmamalıdır. 

 

PLANLI TARIMSAL MEKANİZASYON VE TRAKTÖR 

SEÇİMİ 

 

Tarımsal mekanizasyon işletmeciliği ve planlama kapsamında genel 

olarak belirlenmesi gereken dört faktör bulunmaktadır. Bunlar; işletme 

için gerekli güç kaynağının seçimi, işletmedeki ürün desenine göre 

belirlenen tarımsal mekanizasyon araçlarının seçimi, işletmede tarımsal 

işlemlerde ihtiyaç duyulan güç kaynağı ve ekipmanların yenilenmesiyle 

ilgili değerlendirmenin yapılması ve güç kaynağı ve/veya tarım alet ve 

makinalarının edinme (satın alma, kiralama, ortak kullanım) şeklidir. 

Tarımsal mekanizasyon işletmeciliğinin etkin bir şekilde yapılması için 

bu unsurların ayrı ayrı ele alınması ve tarımsal mekanizasyonda 

maliyetin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir (Sağlam 

ve ark., 2018). Tarım alet ve makinalarının seçiminde ise; işletmelerin 

ürün deseni, bölgenin iklimi, ekonomik koşullar, zaman faktörü, enerji 

gereksinimleri, makinaların çalışma ve teknik özellikleri en önemli 

unsurlardır. Bu amaçla uygun olarak seçilen mekanizasyon araçları 
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sayesinde mekanizasyon yatırımları ve işletme giderleri azalmakta, 

tarımsal işlemler zamanında yapılmakta ve işletme ekonomisine önemli 

bir katkı sağlanmaktadır (Işık, 1988). 

Traktörler tarımsal üretim işlemlerinde temel güç kaynağı olarak 

kullanılan, fonksiyonel araçlardır. Bitkisel ve hayvansal üretim 

faaliyetlerinin büyük çoğunluğu traktörlere bağlanarak çekilen ve/veya 

çalıştırılan alet ve makinalar (ekipman) ile gerçekleştirilmektedir. 

Tarımsal mekanizasyonda karlılık büyük oranda traktör, makine ve 

ekipmanların yıllık kullanım sürelerine bağlıdır (Evcim ve Özgünaltay 

Ertuğrul, 2017). Ayrıca traktör seçimi yapılan üretime uygun 

özelliklerde olması planlama ve optimizasyon açısından önemli bir 

durumdur. Bu seçimde arazi tipi, arazi büyüklüğü ve ürün deseni en 

önemli parametrelerdir. Tarımsal üretimde, yapılacak işin amacına ve 

önemine uygun seçimin yapılması tarımsal etkinliği, verimliliği ve 

kaliteyi artıracaktır (Sağlam ve Çetin, 2017). Mekanizasyon tercihinin 

ekonomik olması için, işletmelerin yapısına göre farklı optimumlarda 

olması gerekir. Bundan dolayı farklı işletme tiplerine, işlenen alana ve 

diğer kısıtlayıcı faktörlere göre traktör seçimi oldukça önemlidir (Miran 

ve ark., 2008). 

Traktör seçimi, işletmenin büyüklüğü, üretim şekli, tarımsal işlemlerin 

yapılması için gereken süreler, arazi yapısı, toprak özelliği ve iklim 

koşullarına bağlıdır (Aybek, 2002). Traktör seçiminde dikkat edilecek 

en önemli özelliklerden biri, gücün işletmenin isteklerine cevap 

verebilecek büyüklükte olması ve mevcut işyeri en az masrafla 

yapabilmesidir. Tarım işletmelerinde makinalaşmanın kilit noktasını 
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traktör teşkil etmektedir. Çünkü işletmede kullanılan diğer alet ve 

makinaların cins ve büyüklükleri genellikle mevcut traktöre göre tayin 

edilmektedir. Bu bakımdan traktörün iş yapabilme kabiliyetini ifade 

eden gücünün, işletmenin mevcut ihtiyacına cevap verebilecek ölçüde 

olması istenir. Eğer seçilen traktörün gücü, işletmedeki gerekli 

ihtiyaçtan daha küçük ise, ya traktörle yapılması gereken bütün işler 

yapılamayacak, ya da yapılan işler uygun zamanlarda 

tamamlanamayacaktır. Halbuki tarımsal işlerin uygun zamanlarda 

tamamlanmasının verime etkisi çok büyüktür. Traktör gücü, ihtiyaçtan 

büyük ise, ya traktör gücünden tam olarak faydalanılamayacak, ya da 

traktörün yıl içerisindeki çalışma süresi, ekonomik kullanılma sınırının 

altına düşecektir. Halbuki traktörün ekonomik kullanılabilmesi için 

yılda minimum bir süre çalıştırılması gerekir. Şu halde optimal traktör 

gücünün tayininde ekonomik esaslar göz önüne alınmalıdır (Dinçer ve 

Kuşhan, 1970).  Toprak işleme, ekim, bakım, gübreleme ve hasat 

işlemleri için kullanılacak alet ve makinalar işletmelerin traktör 

tercihinde önemlidir. Bunun yanında traktörün fiyatı, gücü, markası, 

yakıt tasarrufu sağlaması ve çift çeker olması gibi unsurlar traktör 

seçimini etkilemektedir. Tüm bunlarla birlikte traktör ve tarım alet-

makina seçimi yaparken ürün deseni ve arazi büyüklüğünü de dikkate 

alarak planlama ve optimizasyon yapılması gereklidir (Sağlam ve 

Çetin, 2017). 
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TÜRKİYE’NİN TRAKTÖR VARLIĞININ ARIMA MODELİ 

İLE TAHMİNİ 

 

Çalışmada öncelikle verilerin normal dağılım gösterip göstermediği 

Kolmogorov Smirnov testi ile belirlenmiştir. Veriler Kolmogorov 

Smirnov testine göre normal dağılım göstermektedir (p>0.05).  1961-

2008 dönemine ait traktör varlığı ile ilgili tanımlayıcı istatistikler Tablo 

1’de sunulmuştur.  

 

Tablo 1. Tanımlayıcı istatistik sonuçları 

Değişken Ortalama Maks. Min. 

Traktör Varlığı 527715.06 1052975 42488 

 

Serinin durağanlığı otoregresyon (ACF) ve kısmi otoregresyon (PACF) 

grafikleri ve Dickey Fuller testi (ADF) birim kök sınaması yardımıyla 

incelenmiştir. Seri düzey seviyede durağan olmadığından, birinci 

farkları alınmış ve serinin durağanlaşması sağlanmıştır. Traktör 

değerlerine ait ADF test sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. ADF testine 

göre serinin birinci farkı alındığında durağanlaşmaktadır (p<0.05). 

 

Tablo 2. ADF test sonuçları 

Değişkenler Düzey Birinci fark 

ADF p-değeri ADF p-değeri 

Traktör sayısı Sabit -0.39 0.907 -3.62 0.009 

Sabit ve Trend -2.11 0.539 -3.53 0.048 
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Şekil 1 ve 2’de traktör varlığına ait düzey seriye ve serinin birinci 

farkının alınması ile oluşan seriye ilişkin ACF ve PACF grafikleri 

gösterilmiştir. Grafikler incelendiğinde serinin birinci farkı alındığında 

durağanlaştığı görülmektedir. 

 

Şekil 1. Traktör varlığına ilişkin ACF ve PACF grafikleri 

 

Şekil 2. Birinci farkı alınmış traktör varlığına ilişkin ACF ve PACF 

grafikleri 

 

En iyi modele karar verirken Akaike Criterion, Hannan- Quinn ve 

Schwarz Criterion değerleri diğer modellere göre en düşük olan model 
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seçilmiştir (Güler ve ark, 2017; Caner ve Engindeniz,2020). Buna göre 

çalışmada en iyi istatistiksel sonuç, ARIMA (1,1,0) modelinde elde 

edilmiştir. Tablo 3’de ARIMA (1,1,0) modeline ait istatistik sonuçları 

yer almaktadır.  

 

Tablo 3. Arima (1,1,0) model sonuçları 

Değişken Katsayı Std. Hata t-istatistiği p-değeri 

Constant 20717.1 3849.23 5.38 0.000 

AR (1) 0.58 0.12 4.83 0.000 

R-squared 0.998 

Adjusted R-

squared 

0.998 

Schwarz 

criterion 

1023.11 

Akaike 

criterion 

1017.66 

Hannan-Quinn 1019.75 

MAPE 3.51 

Theil's U 0.54 
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Tablo 4‘de 2009-2028 dönemi traktör varlığı tahmin sonuçları 

görülmektedir. Buna göre 2028 yılında 2008 yılına göre traktör 

varlığının %38.45 oranında artacağı tahmin edilmektedir. 

 

Tablo 4. 2009-2028 dönemi traktör varlığı tahmin sonuçları 

Yıl Traktör sayısı 

2009 1069717.50 

2010 1088132.46 

2011 1107516.13 

2012 1127460.87 

2013 1147730.60 

2014 1168188.57 

2015 1188755.55 

2016 1209385.69 

2017 1230052.41 

2018 1250740.30 

2019 1271440.47 
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2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

1292147.75 

1312859.14  

1333572.92 

1354288.08 

1375004.04 

1395720.46 

1416437.15 

1437154.00 

1457870.94 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Her konuda olduğu gibi tarımsal mekanizasyonda da planlama oldukça 

önemli bir süreçtir. Doğru bir planlama ile maliyetler azalacak bunun 

sonucu olarak da işletme karlılığı artacaktır. Tarımsal mekanizasyon 

planlamasında makine seçimi en önemli adımlardan biridir. Bu noktada 

üretim faaliyetlerinin çoğunun gerçekleştirilmesinde temel güç kaynağı 

olarak kullanılan traktörlerin seçimi öncelik taşımaktadır. Buna göre 

üreticiler makina seçimi yaparken; işletme büyüklüğüne uygun 

kapasitede traktör ve makina seçmeli, işletmede bulunan traktörün 

gücüne göre uygun makina seçmeli ve işletmeye yeni traktör alınacaksa 
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işletmedeki en fazla çeki gücü olan alet veya makinaya uygun güçteki 

traktörü seçmelidir (Sağlam ve ark., 2018). 

 

Bu çalışmada zaman serisi yöntemlerinden ARIMA modeli 

kullanılarak ve Türkiye’nin traktör varlığının gelecek on beş yıllık 

değerleri tahmin edilmiştir. Buna göre Türkiye’ de traktör varlığının 

kademeli olarak artarak 2028 yılında yaklaşık 1457870.94 adet olacağı 

tahmin edilmiştir. Gelecek yıllara ait traktör varlığının tahmin edilmesi 

ulusal düzeyde tarımsal mekanizasyon planlaması yapılması 

aşamasında yol gösterici olacaktır. 
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GİRİŞ  

Tüm canlılar gibi koyunlar da yaşam ve verimi için gereksinim 

duyduğu besin maddelerini içeren rasyonu günlük olarak çeşitli 

yemleme sistemlerinin uygulanmasıyla karşılanmaktadır. Tam 

yemlemedeki TMR (Total Mixed Ration) yem hammaddelerinin 

hayvan tarafından serbest seçilerek oluşturulan rasyon ile alınması 

yöntemi olan tercihli yemleme; koyunların dönemsel, fizyolojik, 

iklimsel olarak gereksinmelerindeki farklılıkların daha rasyonel bir 

şekilde giderilmesi sağlamakta ve işletme ortamında daha ekonomik bir 

rasyon hazırlanmasına olanak sunmaktadır. Böylece yem maliyeti de 

düşürülerek daha kolay bir hayvan besleme yapılabilmektedir. Diğer bir 

ifadeyle; dönemsel olarak hayvanların ihtiyaçları olan hammaddeyi 

kendisi seçeceği için geleneksel rasyonun hammaddesinde tasarruf 

edilmektedir. Tercihli yemleme ile, dönemsel olarak hayvanların 

ihtiyaçlarının tam olarak sağlanmasının yanı sıra daha sağlıklı 

hayvanların elde edilmesinin hem olası maliyet düşüşünden kaynaklı 

hem de ürün miktar ve kalitesindeki artıştan kaynaklı olan işletme 

gelirinin artması da sağlandığı öngörülmektedir. Yem 

hammaddelerinin karıştırılabilmesi açısından pahalı karıştırıcılara da 

ihtiyaç olmadan koyun ağıllarında mevcut imkanlar korunarak 

yemliklerin içerisinde bölme ile ayrılarak yem hammaddelerinin ayrı ve 

sürekli olarak konulması ile işletmeye birçok avantaj 

sağlayabilmektedir. Bu tür avantajlarından dolayı derlememizde; 

koyunların beslenmesinde uygulanan tercihli yemleme ile ilgili 

çalışmalar, yem tercihini etkileyen faktörler, tercihli yemlemenin süt 
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verimi, süt kompozisyonu ve performans üzerine etkileri 

irdelenmektedir. 

Ruminant hayvanlar Türkiye’de olduğu gibi dünyada da ekonomik gelir 

kaynağı yüksek olan hayvanlar arasında yer almaktadır. Türkiye’de 

mevcut ruminant hayvan sayısı 2020 yılı verilerine göre 

72.250.007’dir. Geviş getirme yapısına sahip dört bölmeden oluşan 

mide yapısından dolayı bu hayvanların kompleks sindirim sistemine 

sahip oldukları da söylenebilmektedir. Sindirim sitemindeki bu 

farklılıktan dolayı yem seçimlerinde farklı davranışlar 

gösterebilmektedir (Yurtseven ve Boğa, 2007). Yem seçimi genellikle 

tür, yaş, ırk, fizyolojik durum (gebelik, laktasyon vb.), hayvanın 

kondisyon durumu ve çevre koşulları gibi faktörlerden 

etkilenebilmekte, hayvanın içinde bulunduğu bu koşullara bağlı olarak 

hayvanın besin madde ihtiyacı değişim içinde olmaktadır (Canbolat, 

2006). Hayvana veya çevreye bağlı faktörlerden dolayı ruminant 

hayvanların gereksinimlerine de bağlı olarak yem tercihleri de sürekli 

olarak değişebilmektedir (Görgülü ve ark., 2012; Akyürek ve 

Çavuşoğlu,2017).  Yem tüketimi aşamasında geviş getiren hayvanların 

davranışı ve duyusal değerler (yem aroması), tat, koku ve yemin 

yapısından dolayı oluşan hususlar önemli rol oynar (Scherer ve ark., 

2019). Besin madde içerikleri ve yem tüketimini engelleyen etmenlerin 

(antinutrisyonel etmenler) etkileri de dahil olmak üzere sindirici 

geribildirim kemo, ozmo ve mekanik reseptörler üzerindeki faktörler 

hayvandaki duyusal tepkiye etki ederek hayvanın yem tüketiminde 

değişkenliğe neden olmaktadır (Provenza ve ark., 1996). Kısaca; su ve 
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yem mevcudiyeti, çevre koşulları, yeme ait özellikler (lezzet, besin 

içeriği, yapısı, tür, partikül büyüklüğü, işleme yöntemleri, kimyasal 

muamele, muhafaza yöntemleri) ile hayvanın fizyolojik durumu yem 

tüketimini etkileyen başlıca faktörler arsında yer aldığı 

söylenebilmektedir (Arslan, 2007; Akyürek ve Çavuşoğlu, 2017). 

Hayvanlar doğal ortamlarında kendi tüketecekleri yemi kendileri 

belirlemektedir yani, yem seçimini kendisi yaparak tercihli yemleme 

yapılmaktadır (Hansen, 2014). Grup veya sürü beslemesinde genel 

olarak yavrular ana veya yetişkin ruminantların tercih ettiği yem ile 

öğrenebilmektedirler. Yemlerin toksik veya besleyici özelliğinin 

belirlenmesinde tat ve kokudan ziyade yem tüketiminden sonra vücut 

içerisindeki değişimler etkili olmaktadır. Yemin tercih edilme düzeyi, 

sindirim öncesi ve sonrası hayvanda meydana gelen tepkilerle 

belirlenmektedir (Yurtseven ve Boğa, 2007).  

Ruminant hayvanlar mera şartlarında farklı bitki türlerini tercih 

etmektedir. Bitkinin büyüme safhası lezzeti ve botaniksel bileşimi 

yemin tercihi üzerine etkili olmakta, ayrıca bitkilerin hayvana ve su 

varlığına yakınlığı ve gölgelikler ot tüketimi ile seçiciliği 

etkilemektedir. Ruminant hayvanlar hızlı büyüyen, su içeriği fazla 

otları tercih etmektedirler (Arslan, 2009), Hayvanlar otlama 

aşamasında yem tüketimi açısından uzun süreli ve kısa süreli olmak 

üzere iki çeşit hafızadan faydalanmaktadır. Uzun süreli olan hafızanın 

diğer adı referans hafızadır ki, otlanılan çevrenin harita benzeri 

konumunu algılamaya yarar. Ruminant hayvanlar bu hafıza yardımıyla 

son 20 gün içinde otlanılan bölgeleri ve bu bölgelerdeki yiyecek 



72 | Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Zorluklar ve Potansiyeller 

 

durumunu hatırlayabilirler. Kısa süreli olan hafızanın diğer adı çalışma 

hafızasıdır ki, son zamanlarda otlanılan bölgelerin hatırlanmasına yarar 

ve çalışma hafızasıyla, son 8 saat içinde otlanılan bölgelerle ilgi bilgileri 

hatırlayabilirler (Arslan, 2009). 

Genç ruminantlarda başlangıç yemi yeme ve geviş getirme 

davranışlarının ilk olarak ortaya çıkma zamanını hayvanlara sunulan 

yem hammaddeleri etkilemektedir. Hayvanların önlerine sunulan yem 

hammaddelerinden kendi rasyon formülasyonunu yapmalarını 

sağlamakta böylece hayvan refahını da etkilemektedir (Forbes ve 

Kyriazakis, 1995; Şahin ve ark., 2007). Tercihli besleme farklı yem 

hammaddelerini aynı anda ayrı ayrı sunarken (havyanın farklı yemlere 

yönelik tercihlerini belirlerken) yemleri yeme isteklerini belirlemek 

için kullanılabilmekte ayrıca ihtiyaç duyulan besin madde 

gereksinimini karşılayacak şekilde hayvanın kendi rasyonunu yapma 

olanağı verilmektedir (Kutlu, 2014).  Tercihli besleme hayvanların 

beslenme bireysel davranışlarını daha iyi gözlemlememize ve besin 

madde gereksinimlerinin karşılanmasında kolaylık sağlayabilmektedir 

(Meier ve ark., 2012). Tercihli beslemeyi etkileyen faktörler arasında 

yemlerin belirli oranda hayvanın besin madde ihtiyaçlarını karşılayacak 

biçimde, pearson kare yöntemindeki gibi iki yem seçimi arasında 

üzerinde durulan besin madde içeriği bakımından birinin ihtiyaçtan 

yüksek diğerinin ise düşük olmasıyla sağlanabilmektedir (Canbolat, 

2006; Kutlu ve Özen, 2009). 
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Son yıllarda ruminantlarda beslenme davranışları ve tercihli yemleme 

üzerine olan ilgi artmaktadır. Ruminant hayvan beslemede 

performansın artırılması için rasyondaki kaba yemlerin oranının belirli 

bir düzeyde olması, ürün maliyetlerinin düşürülmesi gerekmektedir. 

Kaba yemlere dayalı besleme rejimlerinde kaba yem tercihi, kaba 

yemlerin tüketilmesinde önemli bir faktördür (Çavuşoğlu, 2016).  Kaba 

yemlerden yeterince yararlanabilmek, selüloz kaynaklarına hayvanların 

yönelmesini sağlayabilmek için yem yeme tercihi ve hayvanın 

fizyolojik durumunun bilinmesi gerekmektedir (Polat ve ark., 2006). 

Tercihli yemleme ile günümüze kadar yapılan çalışmalarda 

hayvanlarının kendilerine seçim sunulduğu takdirde farklı içeriğe sahip 

yemleri, besin madde gereksinmelerini (enerji, protein, vitamin ve 

mineral) karşılayacak şekilde dengeleyerek tüketebildiklerini 

göstermiştir. Yem hammaddeleri arasında seçim tekniği ile özellikle 

besin madde temininde rumenin senkronizasyonunda olanak 

sağlayabileceği düşünülmüştür (Görgülü ve ark., 1996; Boğa ve ark., 

2009;Boğa ve ark., 2014). Aynı zamanda hayvan refahı ve fizyolojik 

duruma bağlı olarak besin madde gereksinimlerinin sağlanması gibi 

hayvanlara önemli avantajlar sağlayacağı ortaya koyulmuştur (Kutlu ve 

Özen, 2009). 

Tercihli beslemede hayvana ayrı ayrı verilecek yemlerin besin madde 

ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde yeterli şekilde verilmesi 

gerekmektedir. Hayvanın enerji, protein ve diğer besin madde 

ihtiyaçlarına göre yem tercihi yapacağı göz ardı edilmemelidir. Seçici 

beslemeye geçilmeden önce, seleksiyon alternatiflerini oluşturan 
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yemler veya yem hammaddeleri hayvanlara ayrı ayrı belirli bir süre (6-

24 saat) 3 veya 4 kez verilerek metabolizmaya ve bu yemlerin fizyolojik 

etkileri alışmaları sağlanır. Bu amaçla, örneğin iki yem veya yem ham 

maddesi ile tercihli besleme yapılacaksa, verilecek iki yem kaynağı 

hayvanlara aynı anda sunularak 12 saat aralıklarla 3 gün üst üste 

dönüşümlü olarak ve gün aşırı şekilde verilmelidir. Üç yem veya yem 

hammaddesi verilecekse, aynı işlem 36 saat boyunca (A yemi 12 saat, 

B yemi12 saat ve C yemi 12 saat) ve 4 x 36 saat geçtikten sonra 

tekrarlanır (toplam 6 gün), hayvanlara 7. günde 3 farklı yem birlikte 

verilir (Anonymous, 2019). 

YEM TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Ruminant hayvanlar koklama, dokunma, görme ve lezzet gibi duyusal 

özelliklerden yararlanmakta bununla birlikte tüketilen yemin vücuttaki 

fonksiyonuna göre öğrenme ile yem seçimi yapmaktadır (Canbolat, 

2006). Yem seçiminde temel ilke ‘optimal yiyecek arama teorisi’ ile 

hayvanın belirli zaman diliminde enerji alımını kendi gereksinimini 

karşılayacak şekilde maksimum düzeye çıkarmasını amaçlama olarak 

tanımlanabilmektedir (Emlen, 1968). Ancak sadece enerji alımıyla 

sınırlı olmamakta aynı zamanda spesifik besinler olan protein ve 

minerallerle de ilişkilendirmek gerekmektedir (Belovsky, 1978; 

Ceacero ve ark., 2010; Meier ve ark., 2012). 

Doğal habitatlarda otlayan ruminant hayvanlar, çeşitli olası 

nedenlerden dolayı kendi rasyonlarını kendileri oluşturur (Meier ve 

ark., 2012). Bu şartlarda hayvanlarda tüketilen yemler optimal yiyecek 

arama teorisinin altında olmasının yem çeşidinin az olmasından 
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kaynaklı olduğu bildirilmiştir (Parsons ve diğerleri, 1994; Prache ve 

Damasceno, 2006). Genellikle TMR olarak sunulan az yem 

hammaddesi bulunan rasyonla besleme yoğun besleme 

uygulamalarından daha makul görülmektedir (Villalba ve ark., 2010). 

Ancak bu tür homojen ve sürekli tüketilen rasyonlar yüksek verimli 

hayvanlarda iş yükü ve maliyet açısından karlı olmakta ancak hayvanın 

refahı ve fizyolojik durumu göz ardı edildiği için hayvanın besin madde 

ihtiyaçları tam olarak karşılanamamakta ve bazı sorunların 

gözlemlenmesine neden olmaktadır. Sürekli olarak hayvana sunulan 

TMR veya tek kültürlü meralar besin ihtiyacını karşılamamakta ve 

dengesizliğe neden olarak hastalık ve ölüm oranını artırmaktadır 

(Lynch ve diğerleri, 1992; Meier ve ark., 2012). TMR gibi yemleme 

sistemlerinde karıştırma düzeneklerine de ihtiyaçların duyulması ile 

birlikte çiftlik maliyetlerinin daha da artmasına neden olabilmektedir. 

Bu gibi durumlar farklı yemleme sistemi olarak görülen tercihli 

yemlemenin önemini bir kez daha açığa çıkarmaktadır. 

Yemin lezzeti: Yemin lezzet derecesini ve hayvanda kabul edilme 

derecesini etkileyen genellikle tat olup, görme ve yemin yapısal özelliği 

de yer almaktadır (Çavuşoğlu, 2016). Koku ile belirlenen yemin ağza 

alınması ile tat duyusu devreye girmekte böylece lezzet yem 

tüketiminde etkili olmaktadır (Canbolat, 2006). Ruminant hayvanlar 

genel olarak asidik, acı, ekşi, tatlı ve tuzlu tatlara cevap vermekte olup, 

bu tatları en iyi algılayan ineklerdir (Arslan, 2009). Rasyona az 

miktarda tuz ilave edilmesiyle yem tüketiminde artış olurken, tuz 

miktarının fazla olması ve acılaşması ile yem tüketimi düşmektedir.  
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Ayrıca tanen, gilkozid ve alkoloidler gibi antinutrisyonel faktörler acı 

tat oluşumuna neden olacağından yemin lezzetinde azalma dolayısı ile 

yem tüketiminde düşme meydana gelmektedir (Arslan, 2009).  

Koku, Dokunma ve Görme: Merada otlama esnasında ruminant 

hayvanlar koklayarak yemleri tüketirler ancak hayvanlar üzerinde 

koku, lezzet kadar etkili olamamaktadır. İdrar ve dışkı ile kontamine 

olmuş alan veya yakın alanlarda, hayvanlar yem tüketiminden 

kaçınmakta bunun nedeninin ise koklama duyusundan kaynaklı olduğu 

söylenebilmektedir (Phillips 1993). Koku ile tüketilecek yem 

tanınmakta ve bu yemin öğrenilmesine neden olmaktadır (Canbolat, 

2006). Dokunma duyusu dil ile ağız içinde gerçekleşmekte olup, yemin 

yapısı dil tarafından yem tüketiminin etkilenmesine neden olmaktadır. 

Sert yemler hayvanda yem tüketiminin istemsizce yapılmasına veya 

düşmesine neden olmaktadır (Arslan, 2009). Bir diğer duyu olan görme 

ile hayvanların tüketeceği yemi bulmasına ve bitki büyüklüklerini 

algılamasına ayrıca diğer tükettiği besinler ile ilişkilendirerek yem 

tüketimini gerçekleştirebilmektedir. (Canbolat, 2006; Arslan, 2009). 

Ruminant hayvanların renkleri algılayamadıkları unutulmamalı 

bitkinin boyutu ve öğrenme durumunun görme duyusunda etkili olduğu 

söylenebilmektedir.  

Forbes ve Mayes (2002)’e göre geçici olarak kapatılan koyunların 

gözlerinin yem tercihinde olumsuz bir etki gözlemlemediğini, tercih 

sırasında koku, tat ve dokunma duyularını kullandığını bildirmişleridir. 

Öğrenme Psikolojisi: Genç ruminantlar tüketecekleri yemlerin yenilip 

yenilmeme durumunu genellikle ana veya yetişkin ruminantlardan 
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öğrenmektedirler. Buna ilaveten hayvanın tükettiği yem ile vücutta bazı 

reaksiyonlar meydana gelmekte ve böylece kendi de deneyim ile 

öğrenebilmektedir (Yurtseven ve Boğa, 2007; Arslan, 2009). Merada 

bulunan otlara ya da yemlere alışma süresi genellikle 3 gün olup, 

tüketilen yem ile vücutta meydana gelecek 4-12 saat içeresindeki toksik 

etki ile yem hakkında olumsuz etki gözlemlenip o yemin tüketimi 

gerçekleşmemektedir (Arslan, 2009; Hansen, 2014). Otçul hayvanlar 

genellikle öğrenme ile kazandıkları bu deneyimi 1-3 yıl 

hatırlayabilmektedir (Arslan, 2009). Koku, görme, dokunma ve lezzet 

duyusu ile belirlenmeyen yemlerde öğrenme daha oluşmadığı için 

hayvanın açlık durumuna bağlı olarak yem tüketimi 

gerçekleşmeyebilmektedir (Canbolat, 2006). 

Kaba Yemin Kalitesi ve İşleme Metotları: Yem tüketimi genellikle 

kaba yemin kalitesine bağlı olmakta, mera veya silaj ile beslenen 

hayvanların kuru otla beslenen hayvanlara oranla yem tüketimi daha az 

olmaktadır (Kilgour ve Dalton, 2019). Karma yemler öğütme, 

karıştırma ve yeme form verilmesi (pelet, toz veya granül) gibi birçok 

farklı işlemden geçerler. Bu işlemler ile hayvanın yem tüketiminde de 

değişme gözlemlenmekte ayrıca kaba yemin kalitesi ve yem değerinde 

de değişim meydana gelmektedir (Akbay ve Ak, 2018). Ruminant 

hayvanlardan biri olan koyunlarda rumen ortamının yem tüketiminin 

uygun olarak gerçekleşmesi için optimum düzeyde tutulmalıdır. Rumen 

ortamının optimum düzeyde olması için ham selüloz içeriği yüksek 

olan yemlerle düzenli olarak beslemek gerekir (Canbolat, 2006).  
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Ruminant hayvanlara yem seçimi yapması için ince ve kaba öğütülmüş 

yemler verildiği zaman lifli yemi tercih ettiği bildirilmekte, İnce 

öğütülen yemlerin besin madde içeriğinin yüksek olmasının hayvanın 

lif ihtiyacını karşılamak için tercih edilmeyeceği de bildirilmiştir 

(Canbolat, 2006). Aksi takdirde rasyonda ham selüloz eksikliğinin 

rumenin pH’ının düşmesine, geviş getirmenin tam olarak 

gerçekleşmemişine neden olduğu bilinmektedir (Forbes ve Mayes 

2002). 

TERCİHLİ YEMLEMEMİN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ 

Hayvan beslemede hayvanın gereksinimleri fizyolojik duruma göre 

belirlenmekte olup, bu besin ihtiyaçlarına göre rasyon 

hazırlanmaktadır. Özellikle bu besleme çalışmalarında fizyolojik 

durumla birlikte hayvanın genotipi ve bulunduğu çevre koşullarına göre 

rasyonda farklılıklar meydana gelmektedir. Bu farklılıklar farklı 

rasyonlara ihtiyaç duyulmasına gerek zaman kaybına gerekse işletmede 

masrafların artmasına neden olmaktadır. Genç ruminantlar bireysel 

barındıkları zaman ana ve diğer yetişkin ruminantlardan hangi yemin 

tüketildiğini gözlemleyemediği için yemlerin kimyasal ve fiziksel 

özelliklerini öğrenme açısından sorun yaşayabilmektedirler (Canbolat, 

2006). Bu hayvanlarda gözlemleme yeteneği olmadığı için yeni yemleri 

tanıma ve dolayısıyla bu yemlere alışmaları daha rahat olmaktadır.  

Tercihli yemleme ile birden fazla yem arasında hayvanın kendi besin 

madde ihtiyaçlarını belirleyerek, tüketeceği yemin seçimini, miktarını 

ve zamanını kendisi belirlemekte böylece hayvan beslemede pratik 

kullanım olanağı sağlamaktadır (Yıldırım ve ark., 2014).  
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YEM TÜKETİMİ, CANLI AĞIRLIK KAZANCI VE YEMDEN 

YARARLANMA VE RASYON MALİYETİNE ETKİSİ 

Besin madde ihtiyaçlarına göre hayvanın yem tercihinde yemlerin besin 

madde bileşimleri önemli yer tutmakta, hayvan kendi besin madde 

ihtiyacına en yakın olan besin madde içeriğine sahip yem maddesini 

tercih etmektedir (Canbolat, 2006; Anonymous, 2019). Tercihli 

yemleme ile kuru madde, enerji, protein ihtiyaçlarını kendileri 

karşılayacağı için kuzularda günlük canlı ağırlık artışının TMR ile 

beslenen kuzularınkinden daha yüksek olacağı tahmin edilmektedir 

(Yıldırım ve ark., 2014). 

Akyol ve Görgülü (2012) buzağılarda sütten kesim öncesi 20 adet siyah 

alaca buzağı üzerinde 1 hafta boyunca büyüme performansına tercihli 

yemlemenin etkilerini araştırmışlardır. 2 gruba ayrılan aynı ağırlıktaki 

hayvanlardan bir grup TMR (arpa (%42,56), mısır (%12), soya 

fasulyesi küspesi (%5.92), mısır gluten unu (%9.6), %20 oranında 1-2 

cm öğütülmüş yonca kuru otu ve buğday kepeği (%6.96)) ile, diğer grup 

TMR da bulunan yem hammaddeleri ile tercihli olarak (arpa (%6.96), 

mısır (%8.9), soya fasulyesi küspesi (%49.56), mısır gluten unu 

(%1.85), %10.09 oranında 1-2 cm öğütülmüş yonca kuru otu ve buğday 

kepeği (%12.64)) beslenmiştir (P<0.05). Ayrıca buzağılara 4 L süt iki 

öğün olacak şekilde ve serbest şekilde su verilmiştir. TMR ile beslenen 

buzağıların yem tüketimi, yemden yararlanma ve canlı ağırlık artışı 

tercihli yemleme ile beslenen buzağılarla benzer olduğu bildirilmiştir. 

Canbolat (2006) 48 baş Karacabey merinosu kuzularında 24 gün süren 

araştırma sonucunda tercihli yemleme çalışmasında, canlı ağırlık, 
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günlük canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yem tercih oranlarını 

araştırmıştır. Çalışma sonucunda rasyonların besin madde içeriğinin 

artmasıyla (NE-NP: 2600 kcal/kg KM/%14,97 HP/KM) kuzuların 12-

18 g/baş/gün üre verilmesinin canlı ağırlığı ve günlük ortalama canlı 

ağırlık artışını olumlu etkilediğini bildirmiştir (P<0.05). 

Dikmen ve ark. (2009) toplam 16 adet 3 aylık ivesi kuzularında 70 gün 

süren çalışma tercihli ve konvansiyonel beslemenin yem alımı, yemden 

yararlanma ve besi performansı üzerine etkilerini incelemişlerdir. 

Tercihli beslemeye tabi tutulan hayvanların soya fasulyesi küspesi, 

yonca samanı ve ayçiçeği tohumu küspesi ayrı ayrı verilirken, 

konvansiyonel beslemede yem hammaddelerinin karışımı 11.34 MJ/kg 

ME, %17,53 ham protein içeren konsantre yem verilmiştir.  Kuzuların 

besi başlangıç ve bitiş ağırlıkları birbirine benzer olmakta (P> 0.05) ve 

iki besleme yönteminde de hayvanın kendine uygun rasyonla beslendiği 

ayrıca yem değerlendirme oranının tercihli yemlemede daha iyi 

olduğunu bildirerek, rasyon maliyetinin tercihli yemlemede daha az 

olduğunu bildirmişlerdir. 

Rodríguez ve ark. (2007) toplam 26 sütten kesilmiş merinos kuzular 

(15.5 ± 0.20 kg canlı ağırlık), tercihli yemlemenin büyüyen kuzularda 

yem alımı, karkas özellikleri ve hayvanın performansını 

incelemişlerdir.  Çalışmanın sonucunda tercihli yemlemenin 

kullanılması ile hayvanın ham protein alımının fazla olduğu, yem 

değerlendirmeyi ve büyüme performansını olumlu etkilediğini 

bildirmişlerdir.  
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Boğa (2008) çalışmasında iklim, tercihli yemleme ve verim düzeyinin 

süt sığırlarında beslenme davranışları ve süt verim özelliklerine 

etkilerini araştırmıştır. Çalışmalarında TMR (tam yemleme) ile 

yemlemenin tercihli yemleme ile etkilerini karşılaştırmışlardır. 

Çalışmalarında 20 süt sığı kullanılmış olup 10 baş süt sığırı TMR ile 

kontrol grubu olarak karşılaştırılmıştır. Çalışmada, hayvanların 

ihtiyaçlarını karşılayacakları yem hammaddelerinin verilmesi ile 

hayvanların kendi rasyonlarını kendilerinin yapabileceğini belirtmiştir. 

Çalışmada, TMR nin içerisindeki kesif yemin pelet olarak 

yapılabilmesi aşamasında uygulanan işlemlerin maliyeti artırdığından 

dolayı ve mekanik olarak kaba ve kesif yemin karıştırılması aşamasında 

karıştırıcılara gereksinim olmasından dolayı yem yemin maliyetinin 

artmasına neden olduğunu belirtmişlerdir. Tercihli yemleme ile 

hayvanların daha ekonomik rasyonlar yaptığını belirtmişlerdir. Ancak 

süt verimlerinde istatistiki olarak farklılık gözlemlenmediğini 

belirtmişledir. 

SÜT VERİMİ VE SÜT KOMPOZİSYONU ÜZERİNE ETKİSİ 

Mohammad ve ark. (2017) sağılan gün sayısı, laktasyon sırası, süt 

verimi ve canlı ağırlığı aynı olan 32 baş ineği farklı besleme 

sistemlerine göre süt verimi ve süt kompozisyonunu incelemek için 4 

gruba ayırmışlardır. Birinci gruba serbest şekilde TMR, ikinci gruba 

ayrı ayrı kaba ve kesif yem sınırlı miktarda iki öğün şeklinde, üçüncü 

gruba rasyondaki kaba yem kısmının yarısını daha kesif yemi TMR 

olarak iki öğün şeklinde, dördüncü grubu ise kaba ve kesif yem ayrı ve 

kaba yem iki öğün kesif yem dört öğün olacak şekilde sınırlı miktarda 
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verilmiştir. Sonuç olarak kaba yemin kısıtlı veya ayrı verilmesinin süt 

yağını ve süt verimini azalttığını bildirmişlerdir.  

Boğa (2008) iklim, tercihli yemleme ve verim düzeyinin süt sığırlarında 

beslenme davranışları ve süt verim özelliklerine etkilerini araştırdıkları 

çalışmalarında, tercihli yemleme ile hayvanların daha ekonomik 

rasyonlar yaptığını belirtmişlerdir. Ancak süt verimlerinde ve süt 

kompozisyonunda ise istatistiki olarak farklılık gözlemlenmediğini 

belirtmişledir. Bu durum daha ekonomik rasyonların tercihil yemleme 

ile elde edileceğini belirtmişledir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tercihli yemleme, pahalı olan mekanik yemleme sistemlerine 

gereksinim olmadan, hayvanların kendi fizyolojik ihtiyaçlarına göre 

beslenmesine zemin hazırlamaktadır. İklim değişikliği gibi farklılıklar 

durumunda rasyonların düzenlenmesinde rasyon programlarına 

gereksinim olmadan hayvanın tercihi doğrultusunda ihtiyaçlarının 

sağlanmasına imkân verecektir. Rasyon kontrolünün düzenli olarak 

sağlanması ve rasyondan doğabilecek olan olumsuzlukların önüne 

geçilecektir. Yem hammaddelerinin karıştırılması veya işlenmesine 

gerek kalmadığı için rasyonun birim maliyetlerinin azalmasına neden 

olacaktır.  

Ancak tercihli yemlemeye geçilmeden hayvanların rumen koşullarının 

yüksek kesif yemle beslemeye öncelikle alıştırılması ve hayvanın 

kullanımına sunulacak olan yem hammaddelerinin besin madde 

içeriklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir.  
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GİRİŞ 

 

Gıda kaybı daha çok üretim ve işleme sürecindeki firelerin tümü, gıda 

israfı ise nihai tüketim aşamasında atılan gıdalar olarak 

tanımlanmaktadır (Dölekoğlu ve ark., 2014). Bununla birlikte gıda 

israfı, gıda kaybının bir parçası olarak kabul edilir (Demir, 2020).  

Dünyada tüketim amacıyla üretilen gıdaların üçte birine denk düşen 4 

milyar tonluk bir miktarın kayıp ve israf edildiği belirtilmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerde gıda kayıpları daha çok üretim, saklama, 

işleme, dağıtım ve pazarlama aşamalarındaki altyapı eksikliğinden, 

gelişmiş ülkelerde ise perakende ve tüketim aşamalarındaki gıda 

israfından kaynaklanmaktadır. Gıda kayıp ve israfının %56’sının 

gelişmiş ülkelerde, geriye kalan %44’lük kısmı ise gelişmekte olan 

ülkelerde ortaya çıkmaktadır (Demirbaş, 2018).  

Türkiye’de yıllık israf edilen gıdan miktarı 26 milyon tondur. En fazla 

israf meyve ve sebze grubunda gerçekleşmekte olup, üretilen miktarın 

%25-40’ı kaybedilmektedir (Tekiner ve ark., 2021). Gıda kayıp ve 

israflarının çeşitli sebepleri bulunmakta olup bunlar; yetersiz planlama, 

gereğinden fazla gıdanın alınması, endüstriyel işleme sırasındaki 

hatalar, yönetimsel, finansal ve teknik zorluklar ve tüketici davranışları 

olarak sınıflandırılabilmektedir (Aday ve Aday, 2021).  

Gıda israfı ve kaybını azaltmaya yönelik devlet kurumları ve 

uluslararası kuruluşlar tarafından birçok çalışma yapılmaktadır. 

Bunlardan en önemlisi olan “SAVE FOOD” girişimi Messe Düsseldorf 

ile ortaklaşa olarak FAO’nun önderliğinde gerçekleşen bir girişimdir. 

Diğer taraftan; birçok ülkede gıda israfını azaltmak amacıyla farklı 
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uygulamalar kullanılmaktadır. Brezilya’da plastik gıda konteynırı 

bankaları, Kenya’da süt ürünleri sektöründeki kayıpları en aza indirmek 

için gıda zinciri yaklaşımları, Çin’de boş tabak kampanyası, 

Hollanda’da taze et arz zincirinde ayarlanmış atmosferli paketleme 

sistemleri, Almanya’da 2013 Ulusal atık azaltımı programı, Kore 

Cumhuriyeti’nde yarım porsiyon kampanyası gibi uygulamalar 

kullanılmıştır (Oral, 2015). Türkiye’de ise gıda kayıpları ve israfına 

yönelik yürütülen en önemli girişimlerden bir tanesi “Ekmek İsrafını 

Önleme Kampanyası”dır (FAO, 2020).  

Bu çalışmanın amacı, Siirt ili Merkez ilçesindeki tüketicilerin gıda 

israfı konusundaki bilgi düzeyini, gıda israfı yapma sebeplerini ve 

tüketiciler tarafından hangi gıdaların daha fazla israf edildiğini 

belirlemektir.  

MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmanın ana materyalini, gayeli örnekleme yöntemi kullanılarak 

seçilmiş olan Siirt ili Merkez ilçesinde yaşayan 154 tüketiciye online 

anket yolu ile toplanan veriler oluşturmaktadır. Çalışmada pandemi 

nedeniyle online anket yöntemi tercih edilmiştir. Online anket, 10 

Mayıs Pazartesi 2021 tarihinde başlayıp, 12 Mayıs Çarşamba 2021 

tarihinde sonlanmıştır. Google Forms aracılığı ile hazırlanan anket 

formu sosyal medyada paylaşılarak tüketicilere ulaştırılmıştır. 

Toplanan verilerin analizinde, öncelikle tüketicilerin demografik ve 

sosyo-ekonomik özellikleri ortaya konulmuş, daha sonra Siirt ili 

Merkez ilçesindeki gıda israf durumu incelenmiştir. Verilerin 

analizinde yüzde ve frekans değerleri kullanılmıştır. 
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ARAŞTIRMA BULGULARI 

Ankete katılan tüketicilerin %55.84’ü erkek, %44.16’s kadındır. 

Tüketicilerin yaş ortalaması 29.98 olarak saptanmıştır ve görüşülen 

tüketicilerin yaşları 19-69 arasında değişmektedir.  Tüketicilerin 

%53.90’ı yükseköğrenim mezunu, %29.87’si lise mezunu ve %16.23’ü 

ilköğretim mezunudur. Ankete katılan tüketicilerin %42.21’inin 

öğrenci, %36.36’sının memur, % 11.69’unun esnaf, %7.79’unun ev 

hanımı, % 1.95’inin emekli olduğu belirlenmiştir. Ayrıca tüketicilerin 

bazıları (12 tüketici) pandemi nedeniyle şu anda çalışamadıklarını ifade 

etmiştir. Tüketicilerin nüfusu 1-10 kişi arasında değişmektedir ve 

%95.45’inin nüfusu 4 ve üzeridir. Ortalama aylık gelir 3000-6500 TL 

arasında değişmekle birlikte tüketicilerin %49.35’inin 3500 TL ve daha 

düşük bir aylık gelire sahip olduğu ve %36.36’sının aylık gıda 

harcamasının 1000-1499 TL arasında olduğu saptanmıştır (Çizelge 1). 

Tablo 1. Tüketicilerin demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri 

Özellikler Sayı % 

Cinsiyet 
Kadın 68 44.16 

Erkek 86 55.84 

Ortalama yaş 29.98 

Eğitim durumu 

  

  

İlköğretim 25 16.23 

Lise 46 29.87 

Yükseköğretim 83 53.90 

Meslek 

 

 

  

Serbest meslek/esnaf 18 11.69 

Memur 56 36.36 

Öğrenci 65 42.21 

Ev hanımı 12 7.79 

 Emekli 3 1.95 

Hanede birey sayısı 

(kişi) 

1-3 7 4.55 

≥4 147 95.45 
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Hanenin aylık geliri 

(TL)  

≤3500 76 49.35 

3501-5000 35 22.73 

≥ 5001 43 27.92 

Aylık gıda harcaması 

(TL) 

< 1000 TL 48 31.17 

1000-1499 TL 56 36.36 

≥ 1500 TL 50 32.47 

 

Tüketicilerin gıda tüketim özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir. 

Araştırma kapsamına alınan tüketicilerin büyük çoğunluğunun 

(%48.70) bir haftayı geçirmeden alışveriş yaptığı saptanmıştır. İndirim 

olması durumunda tüketicilerin %48.71’i evdeki gıdalar tükenmeden 

alışveriş yapacağını, %26.62’si ise yapmayacağını belirtmiştir.  

Gıda israfını önleme konusunda tüketicilerin son tüketim tarihi ve 

tavsiye edilen tüketim tarihleri hakkında bilgi sahibi olması önemli rol 

oynamaktadır. Tavsiye edilen tüketim tarihi ile son tüketim tarihi 

arasındaki farkın bilinmemesi sonucunda birçok ürün tüketiciler 

tarafından çöpe atılmaktadır. 2017 yılında 29960 sayılı Resmî Gazete 

’de yer alan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri 

Bilgilendirme Yönetmeliği’ne göre tavsiye edilen tüketim tarihi uygun 

şekilde muhafaza edildiğinde, gıdanın kendine has özelliklerini 

koruduğu süreyi gösteren tarihi belirtirken, son tüketim tarihi ise 

mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen ve bu nedenle insan sağlığı 

açısından kısa süre içerisinde tehlike oluşturması muhtemel olan 

gıdaların tüketilebileceği son tarihi belirtmektedir. Araştırmada, 

tüketicilerin %81.82’sinin son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim 

tarihi arasındaki farkı bildiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, 

tüketicilerin % 53.25’i tavsiye edilen tüketim tarihi geçtiğinde gıdaların 
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asla tüketilmeyeceğini, %46.75’i tüketilebileceğini ifade etmiştir 

(Çizelge 2). Gıda güvenliği Derneği tarafından 2019 yılında yapılan bir 

çalışmada tüketicilerin % 72’sinin etiketlerde yer alan son tüketim tarihi 

ile tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkı tam anlamı ile 

bilmediği için tüketebilir gıdayı kullanmayıp çöpe attıkları rapor 

edilmiştir (https://www.gastrofests.com). 

 

Tablo 2. Tüketicilerin gıda tüketim özellikleri 

Özellikler Sayı % 

Gıda satın alma 

sıklığı 

Her gün 12 7.79 

2 günde bir 22 14.29 

Haftada bir 41 26.62 

Haftada iki 21 13.64 

İki haftada bir 21 13.64 

Ayda bir 31 20.13 

Evdeki gıdalar 

tükenmeden satın 

alma durumu 

İndirim varsa alırım 75 48.71 

Hayır 41 26.62 

Evet 27 17.53 

Kararsız 11 7.14 

Son tüketim tarihi ile 

tavsiye edilen 

tüketim tarihi 

arasındaki farkı 

bilme durumu 

Biliyorum 126 81.82 

Kısmen biliyorum 17 11.04 

Bilmiyorum 11 7.14 

Tavsiye edilen 

tüketim tarihi 

geçtiğinde gıdaların 

tüketilme durumu 

Asla tüketilmez 82 53.25 

1 ya da 2 gün 

geçmişse tüketilir 

55 35.71 

Bir haftaya kadar 

tüketilebilir 

4 2.60 

Her zaman 

tüketilebilir 

13 8.44 

 

Araştırmada, tüketicilerin %91.56’sının evlerinde gıda israfının olduğu 

görülmektedir. Daysal ve Demirbaş (2020) tarafından yapılan bir 

https://www.gastrofests.com/
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çalışmada ise bu oran İzmir ilinde %68 olarak belirlenmiştir. 

Çanakkale’de yapılan bir araştırmada ise %70.8 olarak bulunmuştur 

(Niyaz ve Demirbaş, 2020). Tüketicilerin %46.10’u haftada bir kez gıda 

atmaktadır ve %55.19’unun aylık gıda atık değerinin 0-44 TL arasında 

olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 3). Ündevli ve ark. (2019) Aydın ilinde 

yaptıkları bir araştırmada tüketicilerin %60.7’sinin 0-30 TL arasında 

aylık gıda atık değerine sahip olduğunu bildirmişlerdir. Tokatta yapılan 

bir tüketicilerin %34.4’ünün gıda maddelerini hiç çöpe atmadığı, 

%56.6’sının gıdaların %10’undan daha azını çöpe attığı, %7.3’ünün 

gıdaların %10-25’ini, %1.4’ünün gıdaların %25-50’sini, %0.3’ünün ise 

%50’sinden fazlasını çöpe attıkları rapor edilmiştir (Gönültaş ve ark., 

2020). 

 

En çok israf edilen ürünler incelendiğinde; %51.95 ile meyve-sebze ilk 

sırada yer alırken bunu %31.82 ile ekmek ve unlu mamuller takip 

etmektedir. Ankara’da yapılan bir araştırmada günde 4.5 kamyon 

dolusu buğdayın insan gıdasına dönüşmeden heba olduğu saptanmıştır 

(Taşçı ve ark., 2017). Fazla ve bayat ekmekleri hayvanları besleyerek 

değerlendirenlerin oranı %46.75, başka yemekler için kurutanların 

oranı %38.96’dır. Benzer şekilde, Ertürk ve ark. (2015) tarafından 

Isparta’da yapılan araştırmada tüketicilerin bayat ekmekleri insan 

gıdası olarak ve hayvanları besleyerek değerlendirdiği, yalnızca 

%8.9’unun ekmekleri çöpe attığı belirlenmiştir. Gıda israfının nedenleri 

sorulduğunda tüketicilerin %74.68’i bilinçsiz tüketim olarak 

yanıtlamıştır. Tüketicilerin %90.25’i saklama koşullarının gıdaların 

yenmeden israf olmasında etkili olduğunu beyan etmiştir. “Gıdanı 
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Koru” girişiminden tüketicilerin %54.55’i haberdar değildir (Çizelge 

3).  

 

Tablo 3. Tüketicilerin gıda israfına yönelik sorulan sorulara verdiği 

yanıtlar 

Sorular Yanıtlar Sayı % 

Evinizde gıda israfı oluyor 

mu? 

Evet 141 91.56 

Hayır 13 8.44 

Evinizde gıdaların atık 

olma sıklığı nedir? 

Haftada bir kez 71 46.10 

Haftada iki kez 18 11.69 

İki haftada bir kez 43 27.92 

Hiçbir zaman 22 14.29 

Aylık gıda atık değeriniz 

ne kadardır? 

0-44 85 55.19 

45-164 50 32.47 

165-249 10 6.49 

250-349 6 3.90 

350 ve üzeri 3 1.95 

En çok israf ettiğiniz 

ürünler hangileridir? 

Meyve-sebze 80 51.95 

Ekmek ve unlu 

mamuller 

49 31.82 

Süt ve süt ürünleri 11 7.14 

Bakliyat 10 6.49 

Et ürünleri 4 2.60 

Fazla ekmekleri nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

Hayvanları 

besliyorum. 

72 46.75 

Başka yemekler için 

kurutuyorum. 

60 38.96 

Başka insanlarla 

paylaşıyorum. 

3 1.95 

Değerlendirmiyorum. 19 12.34 

Gıda israfı nedenleri 

nelerdir? 

Bilinçsizce tüketmek 115 74.68 

Ürünlerin raf 

ömrünün kısa olması 

28 18.18 

İndirimler sonucu 

fazla ürün almak 

8 5.19 
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Alışverişe listesiz 

gitmek 

3 1.95 

Gıdaların yenmeden israf 

olmasında saklama 

koşullarının etkili midir? 

Etkili 139 90.25 

Kararsız 3 1.95 

Etkili değil 6 3.90 

Bilmiyorum 6 3.90 

“Gıdanı Koru” girişimini 

biliyor musunuz? 

Biliyorum 43 27.92 

Kısmen biliyorum 27 17.53 

Bilmiyorum 84 54.55 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Siirt il merkezinde tüketicilerin gıda israfına ilişkin bilgi düzeylerini 

saptamak ve gıda israfına yönelik davranışlarını incelemek amacıyla 

yapılan bu araştırmada 154 tüketici ile anket çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Anket yapılan tüketicilerin %55.84’ü erkek, 

%53.90’ı yükseköğrenim mezunu, %42.21’i öğrencidir. 

Tüketicilerin çoğunluğunun sıklıkla alışveriş yaptığı saptanmıştır. 

Nitekim tüketicilerin %26,62’si haftada bir, %14.29’u iki günde bir ve 

%7.79’u her gün alışveriş yaptığını belirtmiştir. Hatta indirim olması 

durumunda tüketicilerin %48.71’i evdeki gıdalar tükenmeden alışveriş 

yapacağını ifade etmiştir. Dolayısıyla indirim kampanyaları 

tüketicilerin ihtiyacından fazla ürün almasına neden olarak gıda israfına 

yol açabilmektedir. Bu nedenle indirim kampanyalarının düzenlenmesi 

ve kontrol edilmesine yönelik yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Ankete katılan tüketicilerin %81.82’sinin son tüketim tarihi ve tavsiye 

edilen tüketim tarihi arasındaki farkı bildiği, % 53.25’inin tavsiye 

edilen tüketim tarihi geçtiğinde gıdaların asla tüketmeyecekleri ve 

%46.75’inin tüketilebilecekleri tespit edilmiştir. Bu sonuca göre, 
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tüketicilerin son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi 

arasındaki farkı tam olarak bilmedikleri söylenebilir.  Bu konuda eğitim 

ve bilinçlendirme çalışmaları artırılmalıdır. 

Araştırmada %51.95 ile meyve-sebze en çok israf edilen ürünler 

arasında ilk sırada yer almaktadır. Hijyen ve saklama koşullarına dikkat 

edilememesi gıdaların bozulmasına neden olmaktadır. Yaş meyve ve 

sebzeler de çabuk bozulabilir nitelikte ürünlerdir. Tüketicilerin büyük 

çoğunluğu (%90.25) saklama koşullarının gıdaların yenmeden israf 

olmasında etkili olduğunun bilincindedir. Ancak uygulamada ürünlerin 

saklanma süreleri ve nerede saklanacağı gibi konularda hatalar 

yapılabilmektedir. Bu nedenle tüketicilerin saklama koşullarına daha 

çok dikkat etmesi gıda israfını önleme açısında önem arz etmektedir. 

Tüketicilerin %46.75’i fazla ekmekleri hayvanları besleyerek, 

%38.96’ı başka yemekler için kurutarak değerlendirmektedir. Buna 

rağmen en çok israf edilen ürünler arasında ekmek ve unlu mamuller 

(%31.82) ikinci sırada yer almaktadır. Bu nedenle ihtiyaçtan fazla 

ekmek üretilmemeli, gereğinden çok ekmek alınmasının önüne 

geçilmeli, ekmekler küçük gramajlar halinde üretilmelidir (Çağrı, 

2016). 

Önceki çalışmalarda gıda israfının azaltılmasında birçok paydaşın 

birlikte hareket etmesinin önemli olduğu vurgulanmıştır (Dölekoğlu, 

2017). Devlet kurumları ve uluslararası kuruluşlar tarafından birçok 

çalışma yapılmaktadır ancak tüketicilere bu çalışmaların duyurulması 

gerekmektedir. Gıda israfını azaltmaya yönelik en önemli girişimlerden 

biri olan “Gıdanı Koru” girişiminden tüketicilerin %54.55’i haberdar 
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değildir. Bu konuda daha etkin reklam ve tanıtım çalışmaları yapılarak 

toplumun bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

İleride yapılacak olan çalışmalarda örnek hacminin daha yüksek 

belirlenmesi ve farklı analiz tekniklerinin kullanılması ile konu daha 

kapsamlı ele alınabilir. 
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GİRİŞ 

Gıda güvenliği endişeleri, 2050 yılına kadar 9,6 milyardan fazla insan 

öngörüsü ile sürekli olarak artan dünya nüfusu nedeniyle tarımsal 

üretimde hızlı bir artışı zorunlu kılmıştır (Gerland ve ark, 2014). 

Bununla birlikte, çevresel sebeplerden dolayı oluşan üretim 

kısıtlamaları, 1980'lerin başından beri küresel bazda kişi başına tahıl 

üretiminde düşüşe neden olmuştur (Dyson, 1999). Ek olarak, gelişen 

ekonomi ve artan alım gücü sebebiyle hayvansal kaynaklı gıda 

proteinleri için artan bir tercih söz konusudur (FAO, 2018). Bu nedenle, 

gelecekteki küresel et tüketiminin 2050 yılına kadar %70 oranında 

artacağı tahmin edilmektedir (Berckmans, 2017). 

Talebin bu denli artması, yoğun ve yaygın hayvansal üretimle 

sonuçlanmıştır. Halihazırda, yıllık toplam 800 milyon ton süt ve 3000 

milyon ton et üretimiyle, kapsamlı ve yoğun üretim sistemleri altında 

dünya çapında 3500 milyondan fazla hayvan yetiştirilmektedir (Pulido 

ve ark, 2018; Wang ve ark, 2019b). 

Henchion ve ark. (2014) et tüketimi trendleri üzerine yaptıkları 

çalışmada tavuk eti ve tavuk eti ürünleri tüketiminde artış olduğunu ve 

beyaz et tercihlerinde önümüzdeki on yılda bir artış öngörüldüğünü 

belirmiştir. Tavuk üretiminin yoğunlaşması, kabul edilebilir hayvan 

refahı koşulları, hayvan sağlığı, verimliliği ve sürdürülebilir çevre 

koşulları konusunda artan farkındalık, üretimde yerine getirilmesi zor 

koşulların ortaya çıkmasına neden olmuştur.   

Bu nedenle, insan gözetimi, hayvancılık yönetiminde geçerli bir çözüm 

olmaktan çıkmıştır (Okinda ve ark, 2019). Hassas Çiftlik Hayvancılığı 
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(HÇH), verimli otomatik sistemler sağlarken aynı zamanda hayvan 

refahını da koruyarak bu zorluklara bir çözüm olarak kullanılmıştır 

(Lehr, 2014). 

HÇH, hayvan refahı, sağlığı ve üretkenliği ile ilgili çeşitli biyolojik 

süreçleri ve biyolojik tepkileri izlemek için çiftçiye bir destek sistemi 

görevi görür (Wathes ve ark, 2008). Dünya nüfusu artmaya devam 

etmekte ve birçok büyük ülkede yemek tercihleri değişmektedir çünkü 

daha fazla insan hayvansal ürünleri tüketebilmektedir. Sonuç olarak, 

dünya çapında et ve hayvansal ürünlere olan talep önümüzdeki 20 yıl 

içinde %45 artabilir. 

Bu konudaki en büyük soru, bu talebi karşılayabilecek yüksek kaliteli, 

sürdürülebilir ve güvenli et üretiminin nasıl sağlanacağıdır. Aynı 

zamanda, hayvancılık üretimi şu anda hayvan sağlığının yanında gıda 

güvenliği ve insan sağlığı ile ilgili olarak ciddi sorunlarla karşı 

karşıyadır. Avrupa Birliği ülkeleri, gelişmiş hayvan refahı istemekte ve 

buna önemli yatırımlar yapmaktadır. Aynı zamanda, hayvancılık 

sektörünün olumsuzluk yaratan çevresel etkisi de şu an için 

çözülmekten uzaktır. Son olarak, belki de en önemli diğer sorulardan 

biri de bu sürecin ana paydaşı olan çiftçinin geçimini daha iyi nasıl 

sağlayabileceği sürdürülebilir hayvancılıktan nasıl faydalanabilece-

ğidir. 

Hassas çiftlik hayvancılığı pratik uygulamalar için gerçek fırsatlar 

sağlayabilecek bir araçtır. HÇH sistemleri, çiftçiye modern teknolojiyi 

kullanarak hayvanların sürekli izlenmesine dayalı gerçek zamanlı bir 

izleme ve yönetim sistemi sunmayı amaçlamaktadır. 
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Bu yöntem, söz konusu süreçte bireysel hayvanın yaşamını 

iyileştirmeden bir izleme aracı sunmayı amaçlayan tüm yaklaşımlardan 

temel olarak farklıdır. HÇH'nin temel fikri, bir şeyler ters gittiğinde 

gerçek zamanlı bir uyarı sağlamak ve böylece çiftçinin, bakıcının veya 

veterinerin derhal harekete geçmesini sağlamaktır. Hayvan sağlığının, 

refahının, veriminin ve çevresel etkilerinin sürekli, tam otomatik olarak 

izlenmesi ve iyileştirilmesi günümüzde gerçeğe dönüşmüştür.  

Bu çalışmanın amacı, bugün tüm Avrupa'da domuzlar, piliçler ve 

inekler için çalışan HÇH sistemlerinin birkaç örneğini göstermek ve 

ülke çiftçimizin HÇH sistemlerinden haberdar olmasını sağlayarak 

ürettiği ürünlere değer katmaktır. 

Bu sistemlerin gerçek zamanlı ve tam otomatik olacak şekilde hangi 

değişkenleri ölçtüğünün ayrıntıları aşağıda verilmektedir. Ayrıca, 

yürütülmüş olan bazı EU-PLF projelerinde gerçek zamanlı veri 

analizlerinin çiftçi için nasıl katma değer üretebileceği gösterilmiştir. 

HÇH sistemleri çiftçinin kulaklarının ve gözlerinin yerini alabilir ve 

dinlenmeye ihtiyacı olmadığından dolayı 7 gün 24 saat çalışabilir. 

Bu çalışmanın ikinci amacı, AB projeleri neticesinde Avrupa’da 

çiftçiler tarafından kullanılmaya başlanan bu HÇH sistemlerinden nasıl 

bir avantaj elde edileceğine dair fikirler vermektir. Fizyologlar, 

veterinerler, etologlar, hayvan bilimciler ile biyo-mühendisler, yazılım 

ve donanım mühendisleri ve BİT çalışanları arasındaki iş birliği, bu 

sistemlerin çiftçiler için başarılı destek sistemleri haline gelmesini 

sağlamıştır. 
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Hassas Çiftlik Hayvancılığı (HÇH), hayvanların izlenmesi, et, süt ve 

yumurta gibi hayvansal ürünlerin yetiştirme süreçlerinin verimliliğini 

iyileştirmek için modern teknolojilerin kullandığı anlamına gelir. HÇH, 

hayvan sağlığı ve refahı, üreme ve hayvancılık üretiminin çevresel 

etkisinin sürekli otomatik gerçek zamanlı izlenmesine ve kontrolüne 

dayalı yönetim sistemleri oluşturmaktadır. Hassas Çiftlik Hayvancılığı, 

hayvanların tam otomatik ve sürekli olarak izlenmesinin, çiftçilerin 

sağlık ve refahı gerçek zamanlı olarak tespit etmelerini ve kontrol 

etmelerini sağlayacağı varsayımına dayanmaktadır.  

Günümüzde çiftçiler, çiftlikte bir dizi parametreyi ölçmek için modern 

teknolojilere zaten alışmış durumdadır. Örneğin, havalandırma 

kontrolü, finansal programlar, hayvanlara sağlanan yemi otomatik 

olarak ölçen ekipmanlar, süt üretimi gibi üretim sonucunu 

sayısallaştıran programlar. Ancak bu araçların çoğu, üretim sürecinin 

merkezi kısmına, yani hayvana odaklanmamaktadır. Çoğunlukla çevre 

ve üretim sonucuyla ilgilenmektedir. Oysaki teknolojik gelişme ve 

ilerleme o kadar ilerlemiştir ki, artık hayvan odaklı doğru, güçlü ve 

uygun fiyatlı izleme ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesi mümkündür. 

Bunlara örnek olarak kameralar, mikrofonlar, sensörler, 3D 

ivmeölçerler, jiroskoplar, sıcaklık sensörleri, cilt iletkenlik sensörleri ve 

glikoz sensörleri ile kablosuz iletişim araçları, internet bağlantıları ve 

bulut depolama gösterilebilir. Modern teknoloji, kameraları, 

mikrofonları ve sensörleri hayvana yeterince yakın veya istenilen kadar 

uzak bir yerde kullanmayı mümkün kılmaktadır. Böylece çiftçiler 
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hayvanlarını bireysel olarak izleyebilmekte ve bunu haftanın 7 günü, 

günde 24 saat gerçekleştirebilmektedir. 

Hassas Çiftlik Hayvancılığının genel amacı, çok çeşitli hayvan 

verilerinden bilgi çıkarmak ve bunu gerçek zamanlı olarak sürecin 

yönetiminde kullanmak için mevcut tüm donanımı akıllı yazılımla 

birleştirmektir. HÇH gerçekten de bir çiftçinin hayvanlarını otomatik 

olarak izlemesini ve daha iyi sağlık, daha yüksek refah, daha fazla 

verim ve daha düşük çevresel etkiyi güvence altına almaya yardımcı 

olarak katma değer yaratmasını sağlayan gerçek zamanlı yönetim 

araçları sunabilmektedir. 

Bu gerçek zamanlı takip ve yönetim sisteminin bir parçası olmak, 

Iceberg göstergelerinin kullanımı gibi diğer mevcut çözümlerden 

oldukça farklıdır (FAWC, 1979). Görünen kısmın su altında kalanın 

sadece küçük bir kısmı olduğu bir buzdağına benzer şekilde, 

mezbahada fark edilmiş olan bir yara, besi döneminde daha büyük bir 

problemin göstergesi olabilir. Bu nedenle esas olan besi döneminde 

hayvanların 7/24 takip edilmesidir. 

Diğer bir yaklaşım olan Refah Kalitesi yaklaşımı ise çiftliklerde hayvan 

refahını puanlamak için uzmanları tarafından yapılan yıllık ziyaretlerdir 

(Welfare Quality, 2014). Bu ziyaretler, hayvan refahı sorununa ilişkin 

farkındalık yaratmaya yardımcı olan çok verimli kavramlardır. Ancak 

süreklilik arz etmediklerinden dolayı sağladıkları fayda kısıtlıdır. 

Oysaki HÇH, üretim sürecinde sürekli takip edilen hayvan için gerçek 

zamanlı olarak süreç yönetimine yardımcı olmayı ve gerekli olduğu 

durumlarda çiftçi, bakıcı veya veterineri anında uyarmayı amaçlar. 
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HÇH TEKNOLOJİSİ ÖRNEKLERİ 

Hayvanlar hakkında tam otomatik ve sürekli bir şekilde veri toplamak 

için kullanılabilecek birkaç teknik vardır. Bunlardan biri, hayvanlar 

üzerinde bazı sensörleri (konum ölçümü, ivmeölçer, sıcaklık sensörü, 

kalp atış hızı sinyali) kullanmak, diğeri ise kamera ve görüntü analizi 

ile veya hayvanlar tarafından üretilen sesin analiz edilmesiyle uzaktan 

izleme ve tespit yapmaktır. Tamamı değerli bilgiler sağlasa da özelikle 

hayvan davranışlarının tespiti noktasında hayvan ile teması olmayan 

uzaktan çalışabilen ve gerekli verileri toplayabilen sistemler daha çok 

tercih edilmektedir. Çünkü hayvana temas ederek çalışan sensörlerin 

davranışlar üzerinde etkisi olabileceği öngörülmektedir.    

BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA TOPALLIK TAKİBİ 

Büyükbaş hayvanlarda hayvan refahı konusunda en büyük sorunlardan 

biri topallık ve bacak problemlerinin ortaya çıkmasıdır. Modern bir 

çiftlikte hayvanların %25'inde topallık ve bacak problemleri görülebilir. 

Yeterince hızlı tespit edildiğinde hayvana yardım edilebilmekte, ancak 

geç kalınması durumunda ciddi durumlarla karşılaşılmakta hatta 

hayvanların kesime gönderilmesiyle dahi sonuçlanabilmektedir. Bu 

problem ile ilgili olarak literatürde birçok olası neden tanımlanmıştır. 

Geçmişte, bir çiftçinin çok daha az sayıda hayvanı olduğu zamanlarda 

hayvanlarını bireysel olarak gözlemlemek için çok daha fazla zaman 

harcayabilmekteydi ve yaklaşmakta olan sorunları erken bir aşamada 

tespit edebilmekteydi. Ancak bugün çiftçinin geçimini sağlamak için 

daha fazla hayvana ihtiyacı bulunmakta ve hayvanlarını bireysel olarak 
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izleyebilme noktasında her bir hayvan için yeterli zamanı 

bulunmamaktadır.  Bu noktada çiftçiye zaman kazandıracak tüm 

hayvanlarını 7/24 izleyebilecek ve gerekli olduğu durumlarda anlık 

bilgilendirme ve uyarılar yaparak çiftçiye müdahale şansı tanıyacak 

teknolojik sistemler geliştirilmeye başlanmıştır.  

Bu sistemlerden biri AB projesi kapsamında geliştirilen modern kamera 

teknolojisinin kullanımına dayalı bir topallık takip sistemidir 

(Poursaberi ve ark., 2010). Bu topallık monitörü, her bir hayvanı sağım 

robotuna yürürken veya geri geldiğinde filme alan bir kameranın 

kullanımına dayanmaktadır. Her bir inak bireysel olarak tanımlanmış 

ve yürüyüş parametrelerini hesaplamak için küçük bir mesafeden filme 

alınarak önceki sonuçlarla karşılaştırılmıştır.  

Poursaberi ve ark. (2010) tarafından gerçekleştirilen bu çalışmada, 

dinamik yürüme davranışının karmaşık analizinden daha basit 

parametrelere kadar on iki farklı model test edilmiştir. Sonuç, en iyi 

gösterge olarak bulunan oldukça basit bir parametre, yani ineğin sırt 

kemeridir (Poursaberi ve ark., 2010). Bu teknolojinin uygulanması, 

sabit bir arka plan görüntüsü nedeniyle çiftlik düzeyinde daha kolay bir 

uygulama sağlayan hayvanların geçtiği alanın üst kısmına yerleştirilmiş 

olan düşük maliyetli 3D Kinect kamera ile daha da geliştirilmiştir. 

Bir topallık tespit sistemi, yaklaşan topallık sorunu olan bir ineği 

tanımlayarak çiftçi ve veteriner için değer yaratabilir. İzleme aracı, 

sağlam bir yürüyüş durumundan ilk topallık belirtilerine geçişi 

tanımlayabilmektedir 
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Bu sistemin sağladığı yararlar: 

• hayvan için daha hızlı ve gelişmiş bir bakım imkanı; 

• hayvan koşullarının kötüleşmesini önleyerek paradan tasarruf; 

• çiftçinin her bir ineği sürekli olarak gözlemlemesini 

gerektirmeyerek zamandan tasarruf; 

• otomatik raporlar çiftçiyi hangi bireylerin kontrol edilmesi 

gerektiği konusunda bilgilendireceği için zamandan tasarruf; 

• tüm hayvanların zaman içinde sürekli olarak takip edilmesinin 

güvencesi çiftçiye daha fazla dinlenme imkanı; 

• hayvanlarla çalışma şeklini göstermek isteyen çiftçi için, sosyal 

tanınırlık ve itibar; 

• her sağım anında her ineğin filme aldığı için ekstra güvenlik 

kamerası ihtiyacının ortadan kalkması şeklinde sıralanabilir. 

 

KANATLILARDA BESLENME TAKİBİ  

Son yıllarda hayvanların yem tüketiminin hesaplanmasında farklı bir 

yöntem olarak ses kaydı kullanılmaya başlanmıştır (Milone ve ark., 

2012). Örneğin, piliçlerin gerçek yem tüketimini belirlemek için 

akustik ölçümler ve ses analizi ilk kez Aydın ve ark. (2014) tarafından 

kullanılmıştır. 

Önceki çalışmalardan farklı olarak, Aydın ve ark. (2014) hayvan yerine 

yemliğe mikrofon takmıştır. Bu sayede etlik piliçlerin yem tüketimi, 

tamamen otomatik, temassız ve tahribatsız olarak izlenebilmektedir. 

Etlik piliçlerin yem tüketiminin güvenilir ve kesin bir şekilde 

belirlenmesi, yem atıklarının belirlenmesi, dinamik beslenme 
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davranışlarının izlenmesi, yemleme süresinin hesaplanması ve 

piliçlerin sağlık ve refahının değerlendirilmesi çiftli yönetimi açısından 

oldukça önemlidir. Daha da önemlisi, kesin bir yem tüketim değeri elde 

etmek, yem dönüşüm oranının hesaplanmasında oldukça etkilidir. 

Aydın ve ark. (2014), etlik piliçlerin gerçek yem tüketiminin gagalama 

sesleri kullanılarak belirlenebileceğini hipotezlerinde ortaya 

koymuşlardır. Bu nedenle piliçlerin gagalama seslerini tanımlamak için 

bir ses analiz sistemi icat edilmiştir. Tavukların gagalama sesleri ile 

yem tüketimi arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Sonuçlar, sistemin 

gagalama seslerini %94 başarı ile algılayabildiğini göstermektedir. 

Gagalama sesi ile yem tüketimi arasındaki ilişki (R2 = 0.985) çok 

yüksek olduğundan, sonuçlar gagalama sesi algılama yönteminin tavuk 

yemi tüketiminin hesaplanmasında faydalı olabileceğini ortaya 

koymuştur. Bu yöntemin temel faydası, izlemenin tavukların ömrü 

boyunca sürekli (7/24), tam otomatik ve tahribatsız bir şekilde 

yapılabilmesidir. 

Daha sonrasında ise Aydın ve ark. (2015), birçok tavuğun aynı anda 

yemek yediği ve tüm tavukların gagalama seslerinin izlendiği bir test 

konfigürasyonu hazırlamıştır. Daha sonra ses verilerinden yola 

çıkılarak tavukların her gagalamada yedikleri yemin gramajı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuçlar, gagalama seslerinin %86 

doğrulukla algılanabileceğini göstermiştir. Önceki çalışmayla 

karşılaştırıldığında, doğruluktaki düşüşün bir nedeni olarak birkaç 

gagalamanın aynı anda meydana geldiği ve algoritmanın bunları tek bir 

gagalama sesi olarak tanıdığı gösterilmiştir. 
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Elde edilen sonuçlar ışığında geliştirilen algoritmanın doğruluk oranı 

düşse de bu gelişmiş yöntemle birçok problemin bulunabileceği 

belirtilmiştir. Örneğin tavukların günde kaç kez beslendiği, her besleme 

periyodunun ne kadar sürdüğü, her bir yemden ne kadar beslendiği veya 

yem hattında sorun olup olmadığı gibi birçok soru ve sorun anında 

tespit edilerek gerekli aksiyonlar alınabilmektedir. (Aydın ve ark. 

2016). 

2016 yılında ise yine aynı araştırma ekibi tarafından gerçek zamanlı ses 

işleme teknolojisi ile tavukların beslenme davranışlarını (beslenme 

boyutu, besleme süresi, günlük öğünler ve besleme oranı) grup 

düzeyinde doğru bir şekilde belirlemek için yeni bir algoritma 

geliştirilmiştir. Sistemin ticari koşullarda geliştirilip test edilmesi 

araştırmacılar tarafından önerilmiştir (Aydın ve ark. 2016). 

SONUÇ  ve ÖNERİLER 

Hassas Çiftlik Hayvancılığı sistemleri ürün olarak mevcut hale gelmiş 

ve bazı ticari çiftliklerde faaliyete geçmiştir. Bu bakımdan, ilk etapta 

hayvanlar ve çiftçiler için nasıl değer yaratabileceklerinin keşfedilmesi 

gerekmektedir. Şimdiye kadar, bu sistemlerin değer yaratmasının 

birkaç yolu ortaya konmuştur. Bu sistemlerin temel avantajı, hayvanları 

sürekli olarak izleyebilmesidir ve bu, saniyede 60 görüntü, saniyede 

50.000 ses örneği veya saniyede 500 sensör örneği olabilir. Ayrıca tüm 

bu sensörlerden alınan veriler haftada 7 gün ve günde 24 saat 

sürdürülebilir. Bu, herhangi bir çiftçinin veya bakıcının 

yapabileceğinden çok daha fazlasıdır. Çünkü çiftçi veya bakıcı 
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dinlenmeye ihtiyaç duyarken teknolojik sensör ve sistemlerin böyle bir 

ihtiyacı yoktur.  

Bugünkü örnekler incelendiğinde değer yaratmanın birkaç yolla 

yapılabileceği görülmektedir. Örneğin, emek zamanından tasarruf, 

sorunları tespit etmede zamandan tasarruf, çiftçiye daha az stres 

vermek, hayvanlar için sorunları anında çözmek, çiftçiye sosyal 

tanınma ve itibar sağlamak, hayvanlara ve diğerlerine ne olduğu 

hakkında nicel rakamlar vermek. Tüm bunlar değerlendirildiğinde, 

veteriner hekimler, şirketler, tüketiciler, vatandaşlar, araştırmacılar gibi 

diğer paydaşların da bu sistemlerden değer elde edebileceği açıkça 

ortaya çıkmaktadır. 

Böyle bir durumda ülkemiz çiftçileri ve tüm paydaşlar için nasıl değer 

yaratılabileceğini değerlendirmemiz gerekmektedir. Üretimde Avrupalı 

üreticilerle rekabet eden Türkiye hayvancılık sektörü, ne yazık ki yeni 

gelişen teknolojilerin sağladığı faydalar açısından aynı seviyede 

değildir. Bu bağlamda teknolojinin biyoloji (tarım) ile uyumlu olmasını 

sağlamak ve hayvancılık endüstrisi için Hassas Çiftlik Hayvancılığı 

araştırmalarını hızlandırmak gerekmektedir. Çünkü binlerce hayvanı 

besleyen çiftçilerimiz artık geleneksel yöntemlerle hayvanlarının 

sağlığını, refahını ve üretimini kontrol edememekte ve diğer ülkeler ile 

rekabette zorluklar yaşamaktadır.  

Bu nedenle ülkemizde de görüntü ve ses analizi gibi yazılımlar 

geliştirilerek Hassas Çiftlik Hayvancılığı sistemleri üretilmeli ve 

çiftçilere sunulmalıdır.  Hayvancılık üretimi yapan çiftçilerimiz 

tarafından henüz yeterli düzeyde kullanılmayan bu yeni teknolojilerin 
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ülkemiz çiftçilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi 

sürdürülebilir yoğun hayvancılık üretimi için esastır.  
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GİRİŞ 

Sağlıklı olma terimi, bir hastalığın olmaması ile açıklanmaktadır; 

burada hastalık, normal aktivitelerden ve işlevlerden sapmaya neden 

olan herhangi bir durum olarak tanımlanabilir. 

Kanatlı hastalıkları, kuşlar, çevre ve enfeksiyon etkeni (bulaşıcı ve 

bulaşıcı olmayan) arasındaki etkileşim nedeniyle oluşmaktadır. 

Bulaşıcı etkenler arasında virüsler, bakteriler, mantarlar ve parazitler 

bulunurken, bulaşıcı olmayan etkenler arasında kimyasal ve fiziksel 

toksinler, mineral ve vitamin eksikliği veya fazlalığı bulunmaktadır. 

Aynı zamanda yönetim faktörleri olan çevresel faktörler arasında hava 

kalitesi ve havalandırma, stok yoğunluğu, sanitasyon, yem kalitesi, 

aydınlatma programı, ilaç ve aşılama programları yer almaktadır 

(Tablante, 2013). Mevcut bilgisayarlı görme sistemleri sağlık takibi ve 

tespiti noktasında, davranışa (Zhuang ve ark, 2018; Zhuang ve Zhang, 

2019; Zhang ve Chen, 2020;), tavuk dışkılarına (Wang ve ark., 2020), 

harekete (Aydin ve ark, 2017a) ve optik akışa odaklanmıştır (Roberts 

ve ark, 2012). 

Hayvan refahı da en az hayvan sağlığı kadar önemli bir konu olmasına 

rağmen henüz bu önem yeterli düzeyde kavranmamıştır. Genel anlamda 

iyi hayvan refahı, besiciye, söz konusu hayvana ve hayvansal ürünlerin 

tüketicisine yarar sağlamaktadır. Hayvan refahı yeterli düzeyde 

olmadığında, yüksek kaliteli et, kaliteli yumurta veya kaliteli süt elde 

etmek mümkün değildir. Kanatlı üretiminde, eğer hayvanlar strese girer 

ve kötü muamele görürse yumurtacıların yumurta üretimi azalmaktadır 

(Alm ve ark., 2016). Benzer şekilde, et için yetiştirilen etlik piliçler ve 
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diğer hayvanlar kötü muamele görürse ve kesim uygulamaları kötüyse, 

et kalitesiz veya kontamine olmaktadır (Shimokomaki ve ark, 2017). 

Hayvan refahının faydaları, hayvan sağlığının iyileştirilmesi (Green ve 

ark, 2012), iyileştirilmiş hayvansal ürün kalitesi (Dawkins, 2017; 

Llonch ve ark, 2015), hayvan ölüm oranının azalması (Salois ve Baker, 

2018), zoonotik hastalık risklerinin azalması ve hastalık direncinin 

artması (Hoerr, 2010) ve çiftçi memnuniyeti şeklinde kendini 

göstermektedir (Hemsworth ve ark, 2015; Hemsworth ve Coleman, 

2010). Bununla birlikte, iyi bir hayvan refahı uygulaması ile hayvansal 

ürünlerin fiyatlarının yükseldiği ve bazı tüketicilerin yüksek refah 

uygulamaları için ödeme yapmak istemediği görülmektedir (Healy, 

2018).  

Bununla birlikte, hayvan refahı değerlendirmesinde çeşitli engeller 

vardır, gerçek çiftlik hayvancılığı koşullarında fizyolojik ve etolojik 

tepkileri ölçmenin zorluğu ve normal, anormal ve rahatsız edici 

davranışları ayırt etme zorluğu bunlardan bazılarıdır (Bessei, 2018). 

Ayrıca, Hughes ve ark. (2018) tarafından bahsedildiği üzere hayvanlar, 

bireysel olarak farklı olan ve farklı anlarda farklı tepki veren karmaşık 

bireysel ve zamana bağlı sistemlerdir. Bu nedenle, tipik bir klasik sabit 

durum sistemi olarak analiz edilemezler. (Berckmans, 2006). 

Ayrıca, refah durumu göstergeleri çelişkili olabilir.  Alm ve ark., 

(2016)’na göre şu anda hayvan refahına erişim için ideal teknik 

üzerinde bir fikir birliği yoktur. Bessei (2018)’e göre, hayvan refahı, 
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tamamen mükemmel bir durumdan aşırı acı çekmeye kadar 

uzanmaktadır.  

Dawkins'e (2017) göre iyi hayvan refahı, iyi sağlık (su, yiyecek ve 

yaralanma olmaması) ve hayvanın her zaman ihtiyaçlarının 

karşılanması ve yerine getirilmesini istemesi olarak tanımlanmaktadır. 

Ek olarak, iyi kanatlı refahı koşullarının standartları olarak 12 kriter 

getirilmiştir (Welfare Quality®, 2009). Bu kriterler, termal konfor, 

hastalık yokluğu, uzun süreli açlığın olmaması, yaralanmaların 

olmaması, uzun süreli susuzluğun olmaması, hareket kolaylığı, yönetim 

prosedürleri nedeniyle ağrı olmaması, istirahat çevresinde rahatlığın 

varlığı, diğer doğal davranışların ifadesi ve iyi yönetimdir. Genel olarak 

bu refah kriterleri “hayvan sağlığı ve hayvan ihtiyacı” olarak 

özetlenebilmektedir (Dawkins, 2017). 

Hassas Çiftlik Hayvancılığı sistemlerinin uygulanmasının önündeki ana 

engeller, tutarlı pazarlama eksikliği, çiftçiler, biyologlar, mühendisler 

ve ekonomistler arasında doğrudan iş birliği eksikliği, veri yorumlama 

ve kontrolüne çok az odaklanma, tüketiciler ve modern çiftçilik 

arasındaki teknolojik boşluk, farkındalık eksikliği, hayvan 

karmaşıklıkları, gelişmiş teknik ve teknolojilerin sağlam olmaması ve 

ticari çiftliklerde HÇH sistemlerinin zorlukları ve güvenilirliği olarak 

görülmektedir.  

Hayvan refahının değerlendirilmesinde ve HÇH' nin benimsenmesinde 

bahsedilen engellere rağmen, çalışmalar, büyük ölçekli işletmelerde 

verimliliği, hayvan sağlığını, refahını ve çiftlik ekonomisini 

iyileştirmeyi amaçlayan çeşitli biyolojik yanıtların ve biyolojik 
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süreçlerin izlenmesinde çeşitli HÇH teknikleri hakkında raporlar 

verilmiştir. 

Hassas Çiftlik Hayvancılığı, sürünün üretimini, sağlığını ve refahını 

korumak ve iyileştirmek için sürekli otomatik kontrol ve izleme 

teknikleri ile uygulanan prosedürlerdir. Bu sistemlerle gerçekleştirilen 

yapay görme uygulamaları endüstriyel alanda giderek daha fazla 

kullanılmaktadır. Nesnelerin temassız analizi diğer yöntemlere göre 

daha fazla tercih edilir çünkü temas halinde ölçülecek nesnede hasar 

veya değişiklik meydana gelebilir. 

Bilgisayarla görü, resim üzerindeki görüntülerin veya nesnelerin 

konumlarını, boyutlarını veya farklı özelliklerini algoritmik bir 

programla ortaya çıkarma ve değerlendirme süreci olarak 

tanımlanabilir. Dijital görüntü analizi ve görüntü işleme, uygulamada 

bazı farklılıklara sahiptir. Görüntü analizinde nesnelerin parametreleri 

(şekil, uzunluk, alan, açı, gri ton ve renk değerleri vb.) ölçülmektedir. 

Tavukların izlenmesi için bilgisayarlı görme sistemlerinin geliştirilmesi 

konusunda literatürde çeşitli araştırma çalışmaları rapor edilmiştir. 

Kilo, topallık, davranışlar, sıcaklık, aktiviteler ve sağlık gibi refahla 

ilgili konular (Mortensen ve ark, 2016; Aydın, 2017a, 2017b; Zhuang 

ve ark., 2018; Zhuang ve Zhang, 2019). Yemlik veya içme hatları, ışık 

ve klima kontrolleri (Kashiha ve ark 2013). 

Bu bölüm, özellikle görüntü teknolojisi ile ilgili olmak üzere hassas 

tarımda hayvancılık uygulamaları için yeni teknolojiler kapsamında 

bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Hayvancılık üretiminde refahla ilgili 
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biyo-süreçlerin ve biyo-yanıtların izlenmesinde en son teknikler ve 

gelecekteki potansiyel yön hakkında net bir rehberlik sağlamak için 

literatürün uygun bir sentezini sağlamayı hedeflemektedir. 

Bu nedenle, bu çalışma, hayvancılık üretiminde refahla ilgili biyo-

süreçlerin izlenmesi için daha uygun ve güvenilir bilgisayarlı görme 

tekniklerinin geliştirilmesi için faydalı teknik bilgiler sağlamak için 

güncel araştırma ilerlemelerine odaklanacaktır. 

SAĞLIKLI HAYVANDAN SAĞLIKLI YİYECEĞE 

Et ve süt gibi hayvansal ürünlere olan yoğun ihtiyacı karşılamak için 

çiftçiler yoğun hayvancılığa geçerek daha fazla hayvan yetiştirmeye 

yönelmişlerdir. Ancak bu durum beraberinde bazı yönetim ve sağlık 

sorunlarını da getirmiştir. Daha önce her hayvanı tek tek tanıyan ve 

sürekli olarak izleyen çiftçiler hayvanların sayısının artması nedeniyle 

bunu yapması imkansız hale gelmiştir. 

Bazı hayvan hastalıkları erken teşhis edilememekte ve gerekli önlemler 

zamanından alınamadığından ülke ekonomisine ciddi sorunlar 

yaratmaktadır. Sağlıklı hayvan ve hayvansal gıdaların sağlığı 

arasındaki bağlantı açıktır. Daha yüksek hayvan sağlığı ve refahına 

ulaşıldığında; et ve diğer hayvansal gıdaların hijyeni ve kalitesi daha 

yüksek olacaktır. 

Bununla birlikte, hayvan davranışı hem iç hem de dış uyaranlara karşı 

karmaşık bir biyolojik yanıttır. Bu nedenle, sağlık ve mikro çevrenin 

yanı sıra, kümes yapı tasarımları ve kümes içindeki malzemeler ve 
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yapılar gibi davranışsal tepkilerin itici güçlerine yönelik daha fazla 

araştırmalar yapılmalı görüntü işleme sistemlerine ağırlık verilmelidir.  

GÖRÜNTÜ ÖN İŞLEME 

Görüntü ön işleme adımları, sağlam bir görüntü elde etmek için hayati 

öneme sahiptir. Ön işleme adımları şunları içerir: yeniden 

boyutlandırma, renk dönüştürme, kontrast geliştirme, normalleştirme 

ve gürültü giderme. RGB, yaygın olarak uygulanan renk alanıdır, ancak 

R, G ve B renk alanları arasındaki yüksek korelasyon nedeniyle, nesne 

bölümleme için uygun değildir (Cheng ve ark, 2001). 

Görüntü nesnesi bölümleme, ilgili pikselleri bir araya getirerek veya bir 

görüntüyü benzer niteliklere (nesneler) sahip birden çok bölüme 

ayırarak nispeten homojen özelliklere sahip bağlantılı nesneler 

oluşturma süreci olarak ifade edilebilir (Ladický ve ark, 2009). 

Segmentasyon sürecinin temel amacı, bir görüntünün daha anlamlı 

olarak analiz edilmesi ve yorumlanmasının daha kolay olmasıdır (Pal 

ve Pal, 1993). ROI olarak da bilinen anlamlı segmentler, renkli veya gri 

tonlamalı bir görüntüyü düşük seviyeli bir görüntü işleme görevinden 

yüksek seviyeli bir görüntü tanımlama görevine dönüştürmenin ilk 

adımıdır. Bu nedenle görüntü işleme ile nesne tespitinde en kritik 

görevlerden biridir. 

Görüntü işleme ve analizin başarısı, segmentasyon sürecinin 

verimliliğine ve güvenilirliğine bağlıdır. Bununla birlikte, bir 

görüntünün doğru şekilde bölümlenmesi oldukça zordur ve verimli 

sonuçlar elde etmek için birçok çalışma yapılmıştır.  
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Etkili ayırt edici özellikler, hayvanlardan arka plan ayırmada esastır. 

Sabit ışık koşulları altında görsel ışık tabanlı sensörler için renk, nesne 

çevirme ve döndürmeye karşı en değişmez özelliktir (Wang ve ark, 

2019a). Zaninelli ve ark., (2018) arka plan rengi eşiklerini 

gerçekleştirmek için bu yaklaşımı termografik görüntülerin 

işlenmesinde uygulamıştır. 

Ancak IR derinlik tabanlı sensörler için piksel yoğunlukları mesafe 

değerleri olduğundan, arka planı kaldırmak için genellikle mesafe eşiği 

gerçekleştirilmektedir (Jana, 2012). Ek olarak, sensör ortam ışığı 

koşullarındaki değişikliklere göre değişmez olduğundan, 2D 

sistemlerde segmentasyon işlemine yardımcı olmak için derinlik bilgisi 

uygulanabilir. Genel olarak, derinlik görüntüleri, renkli görüntülere 

kıyasla daha az zorlayıcı bir arka plan kaldırma görevine sahiptir. 

Bu durum, Mortensen ve ark., (2016)’nın çalışmasında 

gözlemlenebilmektedir. Ana segmentasyon yaklaşımları üç teknikte 

gruplandırılabilir: arka plan çıkarma, ön plan algılama ve öğrenmeye 

dayalı teknikler. 

Görüntü arka plan çıkarma tekniğinde, geleneksel yaklaşım, kameranın 

statik olması koşuluyla, ilgilenilen nesneler olmadan bir sahneyi 

betimleyen bir arka plan görüntüsü elde etmek ve ardından kare kare 

çıkarma yapmaktır. Otsu (1979) tarafından geliştirilen uyarlanabilir 

eşik tekniği, eşik değerini belirlemek için bir görüntünün global 

yoğunluk histogramlarına (eşitleştirilmiş) dayanan en klasik tekniktir. 

Otsu'nun yöntemi, sınıflar arasındaki piksel yoğunluklarının varyansını 

maksimize eden bir eşik oluşturur. 
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Model tabanlı segmentasyon yaklaşımı, hesaplama açısından pahalıdır, 

ancak uygun eğitim ile mükemmel segmentasyon sonuçları 

üretebilmektedir. Şablon eşleştirme tekniği, görsel bir şablona ve 

görüntü özelliklerine dayalı olarak benzer nesneleri bulablir. Elips 

modelleme ve Aktif Şekil Modeli (ASM) segmentasyon yaklaşımları, 

hayvan çalışmalarında nesne segmentasyonunda popüler şablon 

eşleştirme teknikleridir (Leroy ve ark, 2005, 2006). 

ÖZELLİK ÇIKARMA 

Özellikler, araştırılmakta olan belirli bir biyo-yanıt veya biyo-süreci 

ilişkilendirmek için kullanılabilecek görsel tanımlamalardır. Ancak bu 

özellikler, hayvanı arka plandan çıkarmak için kullanılan segmentasyon 

özelliklerinden farklıdır. Yapay görme sistemlerinde, DL tekniklerinin 

aksine bu özelliklerin tüm görüntülerden manuel olarak çıkarılması 

gerekir. Genel olarak, tavuk izleme sistemlerinde bu özellikler, 

morfolojik özellikler, lokomotor özellikler ve optik akış ölçümleri 

olmak üzere üç geniş kategoriye ayrılabilir (Aydın, 2017b; Dawkins ve 

ark, 2012). 

Aktivite indeksini belirlemek için sonraki kareler (aynı koordinatlarda) 

arasındaki yoğunluk değerlerindeki fark hesaplanabilir. Aynı şekilde 

Aydın et al. (2013) ve Aydın et al. (2010), bu tekniği tavuk aktivitesi 

ve yürüyüş skorunun istatistiksel analizinde uygulamışlardır. Yürüme 

yörüngesi özellikleri, piliçlerde topallığı değerlendirmek için dinamik 

özellikler olarak kullanılmıştır. 
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Benzer şekilde, bir tavuk görüntüsünün dizilerinin yörünge ve dönüş 

özellikleri davranış tespitinde kullanılabilmektedir (Leroy ve ark, 

2005). Yürüyüş skoru (Kestin ve ark, 1992) ve yatma gecikmesi (LTL) 

(Berg ve Sanotra, 2003; Weeks ve ark, 2002) olarak tavuklarda iki farklı 

puanlama tekniği vardır. Bununla birlikte, yürüyüş skoru öznel bir 

tekniktir, LTL ise tavuğun suyla temas etmesi gerektiğinden rahatsız 

edicidir. Bu nedenle, Aydın (2017a) tarafından bir 3D görüş kamerası 

kullanarak topallığı değerlendirmek için LTL'yi ve oturma olay sayısını 

(NOL) belirlemek amacıyla yeni bir teknik geliştirilmiştir. 

Lokomotor özellikler, kanatlı yürüme skorunu (GS) belirlemek için 

kullanılan en önemli özelliklerden biridir ve kanatlıların topallık, 

hareketlilik ve sağlık açısından izlenmesinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Genel olarak, kümes hayvanlarının hareketliliğinin 

izlenmesi, meydana gelen olayların tespit edilmesine yardımcı 

olmaktadır (Aydın, 2017a, 2017b). 

Bir tavuğun temassız kinematik değerlendirmeleri arasında yürüme 

hızı, ivme, yer değiştirme, vücut salınımları ve hareket sıklığı yer 

almaktadır (Aydın, 2017b; Dawkins ve ark, 2013). Bununla birlikte 

gerçek çiftlik koşullarında kamera konumu hala bir zorluk olarak 

durmaktadır. Baş üstü kamera konumları en çok tercih edilen, yani 

müdahale gerektirmeyen konumlardır. Aydın (2017a) ve Aydın 

(2017b) sırasıyla tepe kamerası derinliği ve RGB görüntüleri 

uygulamıştır. Ancak, daha önce de belirtildiği gibi, IR derinlik 

sensörleri güneş ışığına karşı hassastır, dolayısıyla iç mekan 
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uygulamalarıyla sınırlıdır veya dış ortama monte edilirse sistemin 

çalışma süresini sınırlamaktadırlar. 

Ek olarak, RGB kameralar görsel ışık tabanlı sensör hatalarıyla 

ilişkilendirilebilir. Ayrıca literatürde yer alan bu deneyler kontrollü 

ortamlarda gerçekleştirilmiş ve bu sayede hayvanların hareketleri 

kısıtlanmıştır. Bu nedenle, daha fazla araştırma yapılarak, özellikle 

dinamik hareketlerin dikkate alındığı bir sürü ortamında tavukların 

topallık tespitine odaklanılmalıdır.  

İSTATİSTİKSEL ANALİZ 

İstatistiksel analiz genellikle, çıkarılan özellikler ile izlenen biyolojik 

süreç veya biyolojik yanıt arasındaki istatistiksel ilişkiyi belirlemek için 

yapılmaktadır. İstatistiksel testler, Parametrik ve Parametrik Olmayan 

testler olmak üzere iki gruba ayrılabilir. 

Parametrik istatistiksel testler, popülasyon dağılımının parametreleri 

üzerinde varsayımlarda bulunur (verilerin normal dağıldığı varsayılır). 

Buna karşılık, parametrik olmayan testler böyle bir varsayımda 

bulunmaz. İstatistiksel korelasyon analizi, yani Pearson korelasyonu 

(parametrik testi), Dawkins ve ark (2012) tarafından optik akış ve kuş 

ölümleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için uygulanmıştır. 

Tek yönlü ANOVA, Caplen ve ark., (2012; 2013) tarafından da 

kullanılmıştır. Friedman testi, Dunn testi, Spearman's Ranke Order 

korelasyon testi ve Wilcoxon Signed-Rank Testi gibi parametrik 

olmayan testler tavuk topallığında (Aydın, 2017b, 2017a; Aydın vd., 
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2015, 2013, 2010), sağlık ve davranış (Kristensen ve ark, 2007) izleme 

sistemlerinin geliştirilmesinde başarıyla uygulanmıştır. 

SONUÇ 

Bu çalışma, mevcut izlenen biyoproseslerin ve biyo-yanıtların bir 

özetini, bunların refah göstergeleri olarak nasıl nitelendirildiğini ve bu 

biyoproseslerin ve biyo-yanıtların gözetimi ve izlenmesinde uygulanan 

bilgisayarlı görme teknikleri, ilgili zorluklar ve bunlara olası çözümler 

sunmaktadır.  

Geleneksel makine öğrenimi için, ön işleme, segmentasyon, özellik 

çıkarma, özellik seçimi ve sınıflandırma veya regresyon gibi beş 

prosedür ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Kümes hayvanlarını izlemenin 

zorluğu, karmaşık arka plan, aydınlatmadaki farklılıklar ve gerçek bir 

çiftlik ortamındaki tozlanma sorunları nedeniyle ön plan algılamasında 

yatmaktadır. Görünmez ışık tabanlı sensörlerin uygulanması, görüntü 

alma süresinin kısıtlanması, hayvan davranışının hesaba katılması ve 

tavukların daha kolay ayrılması için derinlik tabanlı sensörlerin 

kullanılması yoluyla çeşitli çözümler önerilmiştir. 

Genel olarak, çiftlik ortamında kümes hayvanlarının izlenmesi ve 

tavukların hassas lokalizasyonu için bilgisayarlı görmede uygun 

görüntü işleme algoritmaları esastır. 

Halen çeşitli zorluklar mevcut olsa da, kümes hayvanlarında izleme 

sistemlerini geliştirmek için daha fazla araştırma yapılmalıdır.  

 



130 | Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Zorluklar ve Potansiyeller 

 

KAYNAKLAR 

Alm, M., Tauson, R., Holm, L.,Wichman, A., Kalliokoski, O.,Wall, H., 2016.Welfare 

indicators in laying hens in relation to nest exclusion. Poult. Sci. 95, 1238–

1247.  

Aydin, A., 2017a. Using 3D vision camera system to automatically assess the level of 

inactivity in broiler chickens. Comput. Electron. Agric. 135, 4–10.  

Aydin, A., 2017b. Development of an early detection systemfor lameness of broilers 

using computer vision. Comput. Electron. Agric. 136, 140–146.  

Aydin, A., Cangar, O., Ozcan, S.E., Bahr, C., Berckmans, D., 2010. Application of a 

fully automatic analysis tool to assess the activity of broiler chickens with 

different gait scores. Comput. Electron. Agric. 73, 194–199.  

Aydin, A., Pluk, A., Leroy, T., Berckmans, D., Bahr, C., 2013. Automatic 

identification of activity and spatial use of broiler chickens with different gait 

scores. Trans. ASABE 56, 1123–1132.  

Aydin, A., Bahr, C., Berckmans, D., 2015. Automatic classification of measures of 

lying to assess the lameness of broilers. Anim. Welf. 24, 335–343.  

Berckmans, D., 2006. Automatic on-line monitoring of animals by precision livestock 

farming. Livest. Prod. Soc. 287.  

Berg, C., Sanotra, G.S., 2003. Can a modified latency-to-lie test be used to validate 

gaitscoring results in commercial broiler flocks? Anim. Welf. 12, 655–659. 

Bessei, W., 2018. Impact of animal welfare on worldwide poultry production. Worlds. 

Poult. Sci. J. 74, 211–224.  

Cheng, H.-D., Jiang, X.H., Sun, Y., Wang, J., 2001. Color image segmentation: 

advances and prospects. Pattern Recogn. 34, 2259–2281.  

Dawkins, M.S., 2017. Animal welfare and efficient farming: is conflict inevitable? 

Anim. Prod. Sci. 57, 201–208.  

Dawkins, M.S., Cain, R., Roberts, S.J., 2012. Optical flow, flock behaviour and 

chicken welfare. Anim. Behav. 84, 219–223.  



Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Zorluklar ve Potansiyeller | 131 

 

 

 

Dawkins, M.S., Cain, R., Merelie, K., Roberts, S.J., 2013. In search of the behavioural 

correlates of optical flow patterns in the automated assessment of broiler 

chicken welfare. Appl. Anim. Behav. Sci. 145, 44–50. 

Green, L.E., Kaler, J., Wassink, G.J., King, E.M., Grogono Thomas, R., 2012. Impact 

of rapid treatment of sheep lame with footrot on welfare and economics and 

farmer attitudes to lameness in sheep. Anim. Welf. 21, 65–71.  

Healy, S., 2018. Consumers, corporate policy and animal welfare. The Business of 

Farm Animal Welfare. ROUTLEDGE in association with GSE Research, pp. 

64–72. 

Hemsworth, P.H., Coleman, G.J., 2010. Human-livestock interactions: the 

stockperson and the productivity of intensively farmed animals. CABI.  

Hemsworth, P.H., Mellor, D.J., Cronin, G.M., Tilbrook, A.J., 2015. Scientific 

assessment of animal welfare. N. Z. Vet. J. 63, 24–30. 

Hoerr, F.J., 2010. Clinical aspects of immunosuppression in poultry. Avian Dis. 54, 

2–15. 

Hughes, B.L., Leong, J.K., Shiv, B., Zaki, J., 2018. Wanting to like: motivation 

influences behavioral and neural responses to social feedback. bio Rxiv, 

300657.  

Jana, A., 2012. Kinect for Windows SDK Programming Guide. Packt Publishing Ltd. 

Kashiha, M., Pluk, A., Bahr, C., Vranken, E., Berckmans, D., 2013. Development of 

an early warning system for a broiler house using computer vision. Biosyst. 

Eng. 116, 36–45. 

Kestin, S.C., Knowles, T.G., Tinch, A.E., Gregory, N.G., 1992. Prevalence of leg 

weakness in broiler chickens and its relationship with genotype. Vet. Rec. 131, 

190–194. 

Kristensen, H.H., Prescott, N.B., Perry, G.C., Ladewig, J., Ersbøll, A.K., Overvad, 

K.C.,Wathes, C.M., 2007. The behaviour of broiler chickens in different light 

sources and illuminances. Appl. Anim. Behav. Sci. 103, 75–89.  

Ladický, L., Russell, C., Kohli, P., Torr, P.H.S., 2009. Associative hierarchical crfs 

for object class image segmentation. 2009 IEEE 12th International Conference 

on Computer Vision. IEEE, pp. 739–746  



132 | Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Zorluklar ve Potansiyeller 

 

Leroy, T., Vranken, E., Struelens, E., Sonck, B., Berckmans, D., 2005. Computer 

vision based recognition of behavior phenotypes of laying hens. 2005 ASAE 

Annual Meeting. American Society of Agricultural and Biological Engineers. 

Leroy, T., Vranken, E., Van Brecht, A., Struelens, E., Sonck, B., Berckmans, D., 2006. 

A computer vision method for on-line behavioral quantification of individually 

caged poultry. Trans. ASABE 49, 795–802.  

Llonch, P., King, E.M., Clarke, K.A., Downes, J.M., Green, L.E., 2015. A systematic 

review of animal based indicators of sheep welfare on farm, at market and 

during transport, and qualitative appraisal of their validity and feasibility for 

use in UK abattoirs. Vet. J. 206, 289–297.  

Mortensen, A.K., Lisouski, P., Ahrendt, P., 2016. Weight prediction of broiler 

chickens using 3D computer vision. Comput. Electron. Agric. 123, 319–326.  

Otsu, N., 1979. A threshold selection method from gray-level histograms. IEEE Trans. 

Syst. Man. Cybern. 9, 62–66. 

Pal, N.R., Pal, S.K., 1993. A review on image segmentation techniques. Pattern 

Recogn. 26, 1277–1294.  

Roberts, S.J., Cain, R., Dawkins, M.S., 2012. Prediction of welfare outcomes for 

broiler chickens using Bayesian regression on continuous optical flowdata. J. 

R. Soc. Interface 9, 3436–3443.  

Salois, M., Baker, K., 2018. Factors Affecting Broiler Livability: Implications for 

Animal Welfare & Food Policy. 

Shimokomaki,M., Ida, E.I., Soares, A.L., Oba, A., Kato, T., Pedrão, M.R., Coró, 

F.A.G., Carvalho, R.H., 2017. Animal welfare and meat quality: 

methodologies to reduce pre-slaughter stress in broiler chicken. Global Food 

Security and Wellness. Springer, pp. 301–313 

Tablante, N.L., 2013. Common Poultry Diseases and Their Prevention. Univ. Maryl. 

Ext. 

Wang, A., Zhang,W.,Wei, X., 2019a. A reviewon weed detection using ground-

basedmachine vision and image processing techniques. Comput. Electron. 

Agric. 158, 226–240.  



Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Zorluklar ve Potansiyeller | 133 

 

 

 

Wang, J., Wang, N., Li, L., Ren, Z., 2020. Real-time behavior detection and judgment 

of egg breeders based on YOLO v3. Neural Comput. & Applic. 32, 5471–5481.  

Weeks, C.A., Knowles, T.G., Gordon, R.G., Kerr, A.E., Peyton, S.T., Tilbrook, N.T., 

2002. New method for objectively assessing lameness in broiler chickens. Vet. 

Rec. 151, 762–764. 

Welfare-Quality®, 2009. Welfare quality® assessment protocol for poultry (broilers, 

laying hens). Welfare Quality® Consortium, Lelystad, NetherlandsQuality® 

(114 pp.). 

Zaninelli, M., Redaelli, V., Luzi, F., Mitchell, M., Bontempo, V., Cattaneo, D., 

Dell’Orto, V., Savoini, G., 2018. Development of amachine visionmethod for 

themonitoring of laying hens and detection of multiple nest occupations. 

Sensors 18, 132.  

Zhang, H., Chen, C., 2020. Design of sick chicken automatic detection systembased 

on improved residual network. 2020 IEEE 4th Information Technology, 

Networking, Electronic and Automation Control Conference (ITNEC). IEEE, 

pp. 2480–2485.  

Zhuang, X., Zhang, T., 2019. Detection of sick broilers by digital image processing 

and deep learning. Biosyst. Eng. 179, 106–116.  

Zhuang, X., Bi, M., Guo, J.,Wu, S., Zhang, T., 2018. Development of an early warning 

algorithm to detect sick broilers. Comput. Electron. Agric. 144, 102–113.  

 

 

 

 

 

 

 

 



134 | Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Zorluklar ve Potansiyeller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Zorluklar ve Potansiyeller | 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 7 

TOPRAKSIZ TARIM 

 

Doç. Dr. A. Konuralp ELİÇİN1    

Zir. Yük. Müh. Melek TANTEKİN2        

Doç. Dr. Ferhat ÖZTÜRK3 

 

 

 

 

 

 

1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Tek. Müh. Bölümü, 

DİYARBAKIR, konuralp.elicin@dicle.edu.tr  ORCID 0000-0003-3240-4547 
2 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları  ve Tek. Müh. ABD. / 

DİYARBAKIR, mekektantekin@gmail.com   ORCID 0000-0003-3512-7370 
3 Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü / ŞIRNAK, 

fozturk@sirnak.edu.tr ,  ORCID 0000-0002-2743-4285 

 



136 | Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Zorluklar ve Potansiyeller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Zorluklar ve Potansiyeller | 137 

 

 

 

GİRİŞ 

Günümüzde, Hollanda başta olmak üzere İngiltere, Japonya, Yeni 

Zelanda, Kanada gibi ülkelerde sera üretiminde %90’lara varan 

oranlarda topraksız tarım yapılmaktadır. 

Dünya üzerindeki sera üretimi yapan ülkeler 1970’li yıllardaki enerji 

krizinden sonra ikiye ayrılmışlardır. Kuzey iklim kuşağındaki ülkeler 

klima kontrollü seralarda üretim yaparken, ülkemizin içinde bulunduğu 

güney iklim kuşağındaki ülkelerde ise yapılan üretimin tamamı ekolojik 

koşullara bağlı hale gelmiştir. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2017 yılında 

yayınladığı “Gıda ve Tarımın Geleceği: Eğilimler ve Meydan 

Okumalar” başlıklı raporunda, insanoğlunun gelecekte kendini besleme 

yeteneğinin doğal kaynaklar üzerindeki yoğunlaşan baskılar, artan 

eşitsizlik ve iklim değişikliği nedeniyle ciddi tehlike altında olduğu 

uyarısında bulunulmuştur. Rapora göre 2050 yılına kadar dünya 

nüfusunun yaklaşık 10 milyar insana ulaşmasının beklendiği, ekonomik 

büyümenin makul seviyede gerçekleştiği bir senaryoda bu nüfus 

artışının tarımsal üretime olan talebi %50 oranında artıracağı 

vurgulanmaktadır. Bu raporda temel soru; gelecekte tarım ve gıda 

sistemlerinin hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını sürdürülebilir 

karşılayıp karşılamayacağıdır. Benzer vurgular, FAO (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations), IFAD (International 

Fund for Agricultural Development), UNICEF (United Nations 

International Children’s Emergency Fund), WFP (World Food 

Programme), WHO (World Healt Organization) ortaklığında 2017 
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yılında hazırlanan “Dünya’da Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu, 

Barış ve Güvenlik için Dayanıklılık İnşası” başlıklı raporda yer 

almaktadır. Raporda en son tahminlere göre, küresel açlığın 2016 

yılında arttığı ve 2017 yılı itibariyle 815 milyon insanı etkilediği, 

dünyanın belirli bölgelerinde (Kuzeydoğu Nijerya, Somali, Yemen) 

açlıktaki artışın ileri seviyelere ulaştığı, 2016 yılında gıda güvenliğinin 

Sahra altı Afrika, Güneydoğu Asya ve Batı Asya’nın bazı kesimlerinde 

hızlı bir şekilde bozulduğu, bu durumun çatışmalar, kuraklık ya da sel 

baskınıyla birleştiğinde çok daha fazla göze çarptığı vurgulanmaktadır. 

Gelecekte olması beklenen iklim değişiklikleri ve yağışların düzensiz 

olması kuraklığı da beraberinde getirecektir. Bitkiler kurak koşullarda 

kuraklık stresinin üstesinden gelebilmek için metabolizmalarını 

değiştirmekte ve bitki farklı gelişim dönemlerinde su stresine karşı 

farklı tepki vermektedir (Mutlu, 2021). Dünyada tarım alanlarının 

giderek verimsizleşmesi, artan nüfus, küresel ısınma, gıda 

fiyatlarındaki artış sebebiyle topraksız tarıma olan ilgi giderek 

artmaktadır. 

Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’de ise, Türkiye İstatistik 

Kurumu (TUİK) verilerine göre, 1927 yılından 2017 yılına kadar ülke 

nüfusunun yaklaşık 6 kat artacağı ve 2050 yılı projeksiyonlarına göre 

ülke nüfusunun 98,8 milyon olacağı öngörülmektedir. Türkiye’de 

kentsel nüfus, dünyada olduğu gibi hızlı bir şekilde artmakta olup, 1927 

yılında kentsel nüfus toplam nüfusun %24’ünü oluşturmakta iken, 2017 

yılında %93’ ünü oluşturmaktadır. Türkiye’nin 2001-2017 yılları arası 

nüfus ve tarım alanlarına ilişkin verileri karşılaştırıldığında, yıllar 

içindeki nüfus artışına karşılık tarım arazilerinin azaldığı 



Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Zorluklar ve Potansiyeller | 139 

 

 

 

görülmektedir. Verimli tarım arazilerinin kaybı, kalkınma planı 

raporlarında da dile getirilmiştir. Örneğin; Dokuzuncu Kalkınma Planı 

raporunun “2007-2013’te Plan Öncesi Dönemde Türkiye’de Ekonomik 

ve Sosyal Gelişmeler” başlığı altında, son on yılda tarım dışına çıkarılan 

yüksek verimli tarım alanları toplamının 1.26 milyon hektara ulaştığı 

belirtilmektedir. Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımına yönelik 

istatistiklerde ise, Türkiye’de 1989-2010 yılları arasında toplam 827 bin 

hektar tarım arazisinin tarım dışı faaliyet alanlarında kullanımına izin 

verildiği görülmektedir. Bu istatistikler, 2010 yılından itibaren sektörel 

bazda kayıt altına alınmaya başlanmıştır. Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nın 2011 yılı kayıtlarına göre, konut amaçlı 12.4 bin hektar, 

sanayi amaçlı 22.4 bin hektar, turizm amaçlı 1.2 bin hektar, madencilik 

amaçlı 7.9 bin hektar ve ulaştırma amaçlı 650 hektar olmak üzere 

toplam 44.5 bin hektar tarım arazisinin tarım dışı kullanıma ayrıldığı 

görülmektedir  

Ülkemiz, farklı ekolojik şartlara sahip olduğundan, bir çok bahçe 

bitkileri ürününün yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır. Örtüaltı 

yetiştiricilikte bu grup içerisinde önemli bir yere sahiptir. 78 milyon 

hektar alana sahip olan ülkemizde, tarım alanları toplam alan içinde 

%36’lık (27 575 000 ha) bir paya sahiptir. Bunun %68’inde tarla 

bitkileri, %13’ünde bahçe bitkileri yetiştiriciliği yapılırken, %19’luk 

kısım ise nadasa bırakılmaktadır.  

Örtüaltı yetiştiriciliği, seralar ve alçak plastik tünellerdeki yetiştiriciliği 

kapsamaktadır. 1996-1997 yılı itibariyle ülkemizdeki toplam örtüaltı 

yetiştiricilik yapılan alanların 40 hektarın üzerinde olduğu saptanmıştır. 
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Bunun %60.5’i (26 780 ha) alçak plastik tünel, geriye kalan %39.5’i 

(17 510 ha) ise sera alanlarından oluşmaktadır. Ülkemizde örtüaltı 

yetiştiriciliği ekolojik şartlara bağımlı bir şekilde gelişme göstererek 

özellikle Akdeniz kıyısında yoğunlaşmıştır (Sevgican ve ark. 2000). 

Alçak plastik tüneller bitki sıra üzerlerine yaklaşık 60 cm yarıçaplı ve 

yarım daire iskeletlerin yerleştirilmesi ve üzerine plastik örtülerin 

örtülmesiyle oluşturulan yapılardır. Alçak plastik tünel altında yapılan 

yetiştiricilikte erkenci çeşitlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Seralar 

ise iklim koşullarının açıkta bitki yetiştirmeye uygun olmadığı 

zamanlarda kültür bitkilerinin ekonomik olarak yetiştirilmesini 

sağlayan ve bitkisel üretim için gerekli olan gelişim etmenlerini 

sağlayabilen yapılardır (Eltez ve Tüzel, 2007). 

Birim alandan yüksek verim alınmasını sağlayarak küçük alanların 

marjinal olarak değerlendirilmesine olanak sağlayan örtüaltı 

yetiştiriciliği, aynı zamanda yıl içerisinde düzenli bir işgücü kullanımı 

sağlaması nedeniyle ülkemizde önemli bir tarımsal faaliyet olmuştur. 

Türkiye sera üretimi açısından dünyada ilk 6 ülke arasında yer 

almaktadır (Kacira vd.  2004). 

Topraksız tarımın Akdeniz ülkelerinde gelişmesiyle birlikte ülkemizde 

de 1995 yılından itibaren Antalya ilinden başlayarak yayılım 

göstermiştir. Toplam sera alanına oranla oldukça az olmasına rağmen 

kısa sürede artış göstermiştir. Topraksız tarım Antalya’da başlamış 

olmakla birlikte 2000’li yıllarda jeotermal alanların olduğu yere doğru 

artış göstermiştir. Bunun nedeni, seracılıkta ısıtma maliyetinin fazla 

olmasıdır. Bu durum ticari yapılan seracılıkta dikkate alınması gereken 
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bir durumdur. Türkiye’de seraların ısıtılmasında kullanılabilecek en 

önemli alternatif enerji kaynağı jeotermal enerjidir, ayrıca atık enerji 

(termik santraller veya sanayi) de umut vaat etmektedir. Ayrıca 

ülkemizde 2011 yılı Ocak ayı Maden Tetkik Arama (MTA) verilerine 

göre jeotermal enerjiyle ısıtılan sera alanları 2267 dekar olarak 

belirtilmiştir (Gül, 2012).  

Seralarda yetiştirilen ürünlerin sebzeler ve kesme çiçek çeşitleri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Sebze türleri arasında ağırlığın ise domateste 

olduğu görülmektedir. Başta domates olmak üzere biber, patlıcan, 

salatalık, kavun ve kabak da yetiştirilen ürünler arasında yer almaktadır. 

Ayrıca az miktarda da olsa fasulye, karpuz, marul, ıspanak, maydanoz, 

tere ve roka gibi ürünler de yetiştirilmektedir. Hastalık ve zararlılarla 

mücadele, hedeflenen verimi veya üretimi koruyucu özellik 

taşımaktadır (Erdoğan ve ark. 2017).  

Yetiştirilecek ürünler seçilirken bölgedeki üretici alışkanlıkları 

pazarlama şartları sera tipi ve iklim koşulları ile toprak yapısı gibi 

faktörleri göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Örneğin İzmir’in 

Menderes Bölgesi ağırlıklı olarak salatalık yetiştiriciliğinde, Demre ise 

biber yetiştiriciliği konularında alıcıların tercih ettiği bölgelerdir. 

Bunun dışında Antalya merkez ve çevresinde hemen hemen tüm ürünler 

bulunabilmektedir. Kesme çiçekte ise sırayla gül, karanfil, lale, 

krizantem, orkide, lilium, gerbera, frezya, glayör ve gipsofila 

yetiştirilmektedir. Ancak son yıllarda kesme çiçek ihracatının 

arttırılması amacıyla yeni türlerin yetiştirilmesi planlanmaktadır. Bu 
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bakımdan özellikle soğanlı çiçek türlerine talebin artması 

beklenmektedir. 

Dünya nüfusunun hızla artması beraberinde beslenme ihtiyacını da 

artırmıştır. Dünya tarım alanlarının azalması insanları toprak tarımı 

haricindeki diğer üretim yöntemlerini gerçekleştirmelerine zemin 

hazırlamıştır. Bitki yetiştirmede gerekli olan ilk materyal topraktır. 

Fakat, su ve besin maddeleri gereksinimleri karşılandığında bitkiler 

toprak olmadan da yetiştirilmektedir. Topraksız bitki yetiştiriciliğinin 

eski uygarlıklar tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Topraksız bitki 

yetiştiriciliğinin seralarda kullanımının başlangıcı 1930’lara 

dayanmakta olup, 1970’li yıllardan itibaren yaygınlaştığı 

görülmektedir. Kuzey Avrupa ülkelerinde 1950’li yıllardan sonra ticari 

önem kazanmıştır.1960’lı yılardan sonra plastiğin tarımda kullanımının 

artmasıyla birlikte örtü altı yetiştiricilik hızlı bir şekilde gelişim 

göstermiştir. Günümüzde özellikle seracılığın yaygın olduğu ülkelerde, 

topraksız bitki yetiştiriciliği artarak gelişim göstermektedir.  

Hidroponik (hydroponics) ve topraksız tarım (soilless culture) terimleri 

bazı yayınlarda eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Günümüzde 

hidroponik ve topraksız tarım terimlerinin eş anlamlı olmadığı 

hidroponiğin topraksız tarımın özel bir şekli olduğu bilinmektedir. 

TOPRAKSIZ TARIM  

Topraksız tarım, bitkinin ihtiyaç duyduğu su ve besin maddelerinin 

durgun veya akan besin eriyiklerinde kök bölgesine verilmesi ile 

gerçekleştirilen tarım şeklidir. Yetiştiricilik, su kültürü ve katı ortam 

kültürü olmak üzere ikiye ayrılır. Ticari anlamdaki bitki 
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yetiştiriciliğinde katı ortam kültürü yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Ortam materyalleri organik, inorganik ve sentetik olarak 

gruplandırılmaktadır (Merdin, 2009). 

Topraksız tarım büyük oranda seralarda kullanılan bir uygulamadır. 

Yapılan üretimlerde, yoğun tarım tekniklerinin ve toprağın yapısal 

özelliklerinden dolayı sera içerisinde kullanılan topraklar kısa süre 

içerisinde kullanılamaz hale gelmektedir. Özellikle kış aylarının sıcak 

geçtiği bölgelerde toprakta kök-ur nematodları ile bazı toprak kaynaklı 

fungal ve bakteriyel hastalık etmenleri artmaktadır. Bunun sonucunda 

seralarda yapılan dezenfeksiyon işlemi çevre kirliliğine sebep olmakta 

ve beraberinde yüksek maliyeti getirmektedir. Topraksız yetiştiricilikte 

ise bu gibi olumsuzluklar oluşmamaktadır. Bunların dışında, besin 

elementlerinin fiksasyonu gibi olumsuzluklar olmadığı için daha az 

besin maddesi kullanılarak bitki besin elementlerinde de tasarruf 

edilmektedir. Toprak işlemeye gerek kalmadan tarımsal mücadele 

işlemleri daha kolay yapılmakta ve diğer yetiştiricilik yöntemlerine 

göre daha fazla ve yüksek kalitede verim sağlanmaktadır (Kahraman, 

2012). Şekil.1’de ülkemizde uygulanan topraksız tarım seraları 

görülmektedir. 
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Şekil 1. Bazı topraksız tarım uygulamaları 

 

Çok tartışılan bir konu olmasına rağmen topraksız tarım uygulamaları 

ile yetiştirilen bitkiler organiktir. İki yetiştirme metodunun birbirleriyle 

bağdaşmadığı noktalar olmasına rağmen, ortak paydaları da 

bulunmaktadır. Hidroponik yetiştiricilik anında ve yüzde 100 

bulunması gereken besinlere dayalıdır. Uygulamalarda kullanılan 

tohum ve bitki besin elementleri organik ise ürün de organik 

olmaktadır. Ayrıca ürünün organik olması, toprağın fiziksel ve 

kimyasal özelliklerini olumlu yönde etkileyen organik gübrelerin 

kullanılmasına da bağlıdır (Mutlu, 2018). Günümüzde organik 

malzemelerden yapılmış birçok hidroponik yetiştiricilikte kullanılan 

bitki besin elementi bulunmaktadır ve bilim ilerledikçe daha da fazla 

organik seçenek piyasaya sürülmektedir Bitkilerin gelişmesini besin 
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solüsyonu ile sağlamak, bitkilerin besin maddesi ve su ihtiyacını stres 

oluşturmadan sağlamak ve bunu en ekonomik şekilde gerçekleştirmek 

toprak tarımın temel amacı olarak tanımlanabilmektedir. Topraksız 

tarımda, toprak kaybı, toprak yoğunluğu, hastalık, zararlı ve yabancı ot 

sorunu, aşırı gübre ve su tüketimi, enerji ve iş gücü tasarrufu sağlamak 

ve bunların sonucunda da daha kaliteli ürün elde etmek sağlanmaktadır. 

Topraksız tarımda yetiştiriciliğin en iyi şekilde yapılabilmesi için 

seranın kurulumunun yapılacağı yerin yetiştiriciliğe uygun kriterlere 

sahip olması gerekmektedir. Bu kriterler suyun varlığı, elektriğin 

sürekli olarak sağlanması, uygun iklim şartlarının varlığı, jeotermal 

kaynakların varlığı ve yetiştirilen ürünlerin pazarlanması açısından 

kurulan seranın yola yakın olması gibi kriterleri sağlaması topraksız 

yetiştiriciliğin daha iyi bir şekilde yapılmasına imkan sağlamaktadır. . 

Ayrıca topraksız tarım yapılan seralarda ısıtmanın sağlanması, aşılı fide 

kullanılması ve üreticilerin gerektiği kadar girdi kullanması yönünde 

bilinçlendirilmesi sonucunda verim artışı ile ürün kalitesinde artış 

sağlanmaktadır (Öztürk ve Engindeniz, 2018; Örük ve Engindeniz, 

2019). 

Yer seçiminde, iklim şartlarının dikkate alınması en önemli kriter 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Kış mevsiminde don olayının 

yaşanmadığı, fırtına, rüzgar gibi hava olaylarının olmadığı yerler tercih 

edilmektedir. Daha çok çukur alanlarda kalan ve kışın ılık geçmesini 

sağlayan güney bölgeler tercih edilmektedir. Ayrıca denize, dere 

yataklarına yakın olan bölgeler ile sık sık sel olaylarına maruz kalan 
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yerler tercih edilmemektedir. Seracılıkta uygun yer seçimi, hem 

yetiştiricilik hem de ekonomik açıdan üreticiye kolaylık sağlamaktadır.  

Topraksız Tarımın Seracılıkta Yaygınlaşması 

Seracılık faaliyetlerinde topraksız tarımın giderek yaygınlaşmasının 

nedenleri başında, sera içerisinde kullanılan toprağın kaybı ve 

yorgunluğu, hastalık, zararlı ve yabancı ot sorunlarının fazla düzeyde 

olması, gübre ve suyun fazla miktarlarda kullanılması olarak 

sayılabilmektedir.  

Toprak Kaybı ve Toprak Yorgunluğu 

Dünyada hızla artan nüfus artışı ve bununla birlikte beslenme 

ihtiyacının artması tarım yapılacak alanların git gide azalmasına sebep 

olmuştur. İnsanların barınma ihtiyaçları nedeniyle inşaat sektöründeki 

artış, turizm sektörü için arazilerin çokça kullanılması, erozyon ve 

çoraklaşma gibi olaylar sebebiyle tarım alanlarının her geçen gün 

azalmakta olması üreticiyi sera yetiştiriciliğine yöneltmektedir. Yıl 

içerisinde aynı ürünün yetiştirilmesi toprak yorgunluğuna neden 

olmaktadır. Toprak yorgunluğunun giderilmesi için ya sera toprağının 

değiştirilmesi ya da farklı ürünler yetiştirilerek (ekim nöbeti) 

uygulamasıyla bu sorun giderilebilmektedir. Ama yapılan bu 

uygulamalar üretici açısından pratik ve ekonomik olmamaktadır. 

Hastalık, Zararlı ve Yabancı Ot Sorunu 

Seralarda sıcaklık ve nemin yüksek olması ve havalandırmanın yeterli 

düzeyde olmaması durumlarında hastalık ve zararlıların oluşması daha 

kolay olmaktadır. Ayrıca seralarda hastalık ve zararlı etmenleri yağmur 
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veya don gibi etmenlerle yok edilememektedir. Seralarda sürekli aynı 

ürün yetiştiriciliği yapıldığı için, hastalık, zararlı etmenleri ve 

nematodlarda artış görülmektedir. 

Aşırı Gübre Tüketimi 

Topraklı tarımda yapılan yetiştiricilikteki gübre tüketimi üretici 

açısından yüksek maliyetli bir girdi olmaktadır. Gübrenin aşırı ve 

bilinçsiz bir şekilde kullanılması toprağı, suyu ve doğayı kirletmektedir. 

Sera topraklarının yağmur suyuyla yıkanma olasılığı olmadığı için 

tuzluluk oranı normal toprağa göre çok daha fazla olduğu 

görülmektedir. Bu durumdan dolayı sera toprakları daha kısa sürede 

verimsiz hale gelmektedir.  

Aşırı Su Tüketimi 

Topraklı tarımda kullanılan su miktarı topraksız tarımda kullanılana 

göre çok daha fazla olmaktadır. Bunun nedeni verilen suyun toprağın 

alt tabakalarına kadar sızması ve suyun daha fazla buharlaşmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Enerji ve İşgücü Maliyetleri 

Topraklı tarımda yapılan üretimde toprak hazırlığından başlanarak 

hasada kadar olan süreç (toprağı ekim-dikime hazırlanma, çapalama, 

sulama, gübreleme, yabancı ot kontrolü ve bitki gelişim sürecindeki 

diğer işlemler) işgücü gerektirmektedir. İşgücüyle birlikte tarımda 

kullanılan traktör ve alet-ekipmanın çalıştırılması için enerjiye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Tüm bu işlemler işletmelere fazladan maliyet 

getirmektedir. Topraksız yetiştiriciliğin yaygınlaşmasıyla tarıma uygun 
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olmayan topraklar değerlendirilerek yetiştiricilik yapılmaktadır. 

Bitkinin hasada kadar olan süreçteki bütün işlemler kontrol edilebildiği 

için işgücü ve enerji tasarrufu yapılabilmektedir. 

Topraksız tarımın genel olarak kurulum maliyetinin nedeni, dış 

ortamda kurulması durumunda olumsuz çevre şartlarından etkilenmesi 

ve zarar görmesi durumlarını önlemek için sera içinde yapılmasından 

kaynaklanmaktadır. Bunun yanında üretimin yıl boyunca 

sürdürülebilmesi için de seralarda yapılması uygun olmaktadır. Fakat 

sadece seralarda kurulması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.  

Topraksız Tarımın Tercih Nedenleri 

Toprakta yapılan tarımda bitkilere verilen su toprakta sızma, 

buharlaşma veya toprakta tutulması nedeniyle gereğinden fazla 

kullanılmaktadır. Topraksız tarımda verilen su miktarı ölçülebilir 

olması ve kontrollü bir şekilde bitkilere verildiği için su israfı 

yapılmamaktadır. Dengeli bir beslenme ve ham madde farklılığından 

dolayı bitkilerden çok fazla verim alınmaktadır. Topraklı tarıma göre 

gerekli besin elementleri zamanında ve istenilen miktarlarda 

verildiğinden dolayı daha fazla ürün elde edilmektedir.  

Topraklı tarımdaki işlemler için iş gücü yerine tamamen teknolojik ve 

otomasyon ağırlıklı sistemler kullanıldığı için elde edilen kazanç 

miktarı azalmaktadır. Topraksız yetiştirmede bitkilerin ihtiyaç duyduğu 

besin elementleri klasik yetiştiriciliğe göre daha sistemli ve kontrollü 

bir şekilde sağlanabilmektedir. Böylece bitkinin ihtiyaç duyduğu tüm 

elementler istenilen düzeyde sağlanabilir ve yetiştirme alanın 

tamamında gerekli olan besin elementleri aynı oranda bulunmaktadır. 
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Böylelikle kök bölgesinin pH’ı kontrol edilebilir ve gerekli besin 

elementlerinin alımı istenilen düzeyde gerçekleştirilmektedir. 

Topraksız tarımda bitki kök bölgesinde tuz birikimi ve elementlerin 

birikimi gibi istenmeyen sonuçlarla karşılaşılma olasılığı 

azaltılmaktadır. Topraksız tarımda bitkinin ihtiyaç duyduğu besin 

elementleri kontrol altına alındığı için verimde kalite artışı 

sağlanmaktadır. 

Yapılan bazı çalışmalarda topraksız tarımda bitkilerin kontrollü bir 

şekilde beslenmesi ile domateste meyve miktarının ve ürün kalitesinin 

arttığı saptanmıştır (Eltez ve Tüzel, 2007).Yine aynı şekilde, 

Ülkemizde yapılan bir çalışmada kavun meyvesinde suda erir kuru 

madde miktarının %8’in üzerinde olması gerekirken bu oranın 

topraksız yetiştiricilikte %9.7 - %12.6 arasında olduğu ve toprakta 

yetiştirilen kavunlarda ise %10.6 olduğu saptanmıştır. 

Topraksız tarımda sulamanın kolaylaşmasıyla birlikte farklı teknikler 

ortaya çıkmaktadır. Bu teknikler su kültürü ve katı ortam kültürüdür. 

Su kültüründe, sulama zamanı ve sulama miktarı önemli değilken, katı 

ortam kültüründe ise sulama toprakta yapılan yetiştiriciliğe göre daha 

fazla (damlatıcı tipi, sulama sıklığı, sulama miktarı vb.) önem 

gerektirmektedir. Topraksız tarımda bitki kök bölgesindeki nemin 

sürekli sağlanmasıyla iyi bir yetiştiricilik gerçekleştirilmiş olmaktadır. 

Topraklı yetiştiricilikle, her üretim sezonunda ortamların 

değiştirilmesiyle sterilizasyon işlemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bundan 

dolayı topraksız tarımın en önemli avantajı geleneksel tarımda rutin bir 

işlem olan toprak dezenfeksiyonu ihtiyacını ortadan kaldırması, 
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azaltması ve kolaylaştırmasıdır. Bu avantaj su kültürü yetiştiriciliğinde 

daha fazladır. 

Topraksız Tarımın Avantajları  

Hijyenik ve daha lezzetli ürünler yetiştirme imkânının dışında, 

gübreleme, ilaçlama, aşırı sulama gibi faktörlere gerek duyulmayan 

topraksız tarımda, başta geleneksel sebzeler olmak üzere hassas tıbbi 

bitkiler ve yumru kök içermeyen yeşillikler daha sağlıklı bir şekilde 

yetiştirilebilmekte ve hastalık seviyesi minimum düzeylere 

indirilebilmektedir. Topraksız tarımın avantajları: 

• Enerji ve işgücü tasarrufu sağlamaktadır. 

• Toprağın dezenfeksiyon ihtiyacını ortadan kaldırarak toprağın 

kirlenmesinin önüne geçilmektedir. 

• Topraklı tarıma göre alandan tasarruf sağlanmakta ve birim 

alandan daha fazla ürün elde edilmektedir. 

• Yüksek miktarda üretim ve gelir elde edilmektedir. 

• Verimli topraklar gerektirmediği için atıl ve verimsiz durumdaki 

topraklar değerlendirilmiş olmaktadır. 

• Kontrollü yetiştiricilik imkanı sağlamakta ve steril edilen 

substratların tekrar kullanılmasına imkan vermektedir.  

• Bitkilerin kök sisteminin iyi havalanmasını sağlayarak bitkilerin 

hastalıklarla daha az karşılaşmasını sağlamaktadır. 

• Topraksız tarıma göre alan ve gübre tasarrufu sağlamaktadır. 

• Bitkilerin kontrollü bir şekilde besin elementleri alması 

sağlanarak, bitkinin su stresi yaşamasının önüne geçilmektedir. 

• Ürünlerin besin değerleri ve ph konsantrasyonu belirlenmesi daha 

kolaydır. Bitki besin elementlerinin bitkiye verilmesi kontrollü 

bir şekilde yapılmakta ve bu sayede besin elementleri dengesi 

sağlanmaktadır. 
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• Yetiştirilen ürünler ve meyve kalitesi daha iyi olmaktadır. Bu da 

üreticiye iyi bir pazar imkanı sunmaktadır. 

• Yetiştirilen ürünlerin yıl boyu üretimi mümkün olmaktadır. 

Yetiştiriciliğin kontrol edilebilmesinden dolayı erkenci ürünün 

piyasaya sunulma imkanı sağlamaktadır. 

• Üretimin yıl boyu olması nedeniyle gıda sanayisinin gelişmesini 

sağlamaktadır. 

• Bitkinin yetiştirme süreci kontrol edilebildiğinden üretimde 

herhangi bir gecikme yaşanmamaktadır. 

Topraksız Tarımın Dezavantajları 

• Kurulum maliyeti diğer yetiştiricilik sistemlerine göre daha 

yüksek olmaktadır.  

• Topraksız tarımda kullanılan teknolojilerin yeni bilgiler 

gerektirmektedir. 

• Topraksız tarım yetiştiriciliğini bilenler az olmaktadır. 

• Sistemin sürekli olarak takip edilmesi gerekmektedir. 

• Enerji kullanım maliyeti (jeotermal enerjinin olmadığı yerlerde) 

yüksek olmaktadır. 

• Bazı ürünlerin (yumru bitkiler vb) yetiştirilmesi topraksız tarıma 

uygun olmamaktadır.  

Topraksız Tarımın Ekonomik Yönleri 

Son yıllardaki gıda fiyatlarındaki %50’nin üzerindeki artış nedeniyle 

dünya tarıma olan ilgisinde büyük oranda bir artış yaşanmıştır. Bu artış, 

gelişmiş ülkelerdeki bilim insanlarını ve girişimcilerini harekete 

geçirmiştir. Türkiye de, dünyada yaşanan gelişmeleri yeni teknolojileri 

ve sistemleri yakından takip etmektedir. Türkiye, tarım açısından şanslı 

ülkeler arasında yer almaktadır. Ancak tarımda bölünmüş topraklar, 

erozyon ve kuraklık, tarımın gelişmesini sekteye uğratmaktadır. 



152 | Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Zorluklar ve Potansiyeller 

 

Türkiye’nin toprak verimliliğinin yapılan araştırmalara göre son 10 

yılda yüzde 23 azaldığı bilinmektedir. Bu durum dikkate alınarak tarım 

sektöründeki yeni yeni gelişmeye başlayan topraksız tarım günümüzün 

ve geleceğin yatırım alanı olarak hızla zirveye taşınmaktadır. Topraksız 

tarım, diğer adıyla “hidroponik yetiştiricilik”, dünyada 40 milyar 

dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış ve Türkiye’de ise 100’e yakın serada bu 

teknik kullanılmaya başlanmıştır. 

Topraksız tarımın en fazla kullanıldığı ülkelerin başında Hollanda, 

İngiltere, Japonya ve Belçika gelmektedir. Bu ülkelerin seralarının 

toplam yüzde 95’inde topraksız tarım yapılmaktadır. Türkiye’de ise 

özellikle son yıllarda yatırımcılar bu alana yönelmiş bulunmaktadır. 

Türkiye’deki toplam 48 bin hektar seranın yaklaşık 4 bin dönümünde, 

topraksız tarım uygulaması yapılmaktadır. Görülen gelişmeler üzerine 

Türkiye’nin topraksız tarım yapılan sera alanının iki üç yıl içerisinde 15 

bin dönüme çıkması tahmin edilmektedir. Topraksız tarım 

yöntemlerinde verim, normal tarıma göre beş kat daha fazla olmaktadır. 

Hareketli su kültürü ile yapılan topraksız tarımda bir tohumdan 16 bin 

tane domates, bir dönümden 80 ton ürün elde edilmektedir. Topraksız 

tarımda hormon ve ilaç kullanılmaması ve bunun sonucu olarakta 

meyve üzerinde kalıntı olmamasından dolayı tüketici tarafından talep 

görmekte ve üreticiyi de topraksız yetiştiriciliğe yöneltmektedir. 

Ürünün pazarlanması sürecinde fiyatın yüksek olmasından dolayı iç ve 

dış pazarda hiçbir sıkıntı yaşanmamaktadır. Üretilen ürünlerin Avrupa 

standartlarında olmasından dolayı Avrupa pazarlarına, Rusya’ya, Arap 

ülkelerine ihraç edilmektedir  
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Ülkemizde özellikle son yıllarda farklı alanlara yatırım yapmak isteyen 

girişimciler için topraksız tarım ilgi odağı olmaktadır. Diğer sektörlerde 

istenilen kar seviyesine ulaşamayan girişimciler rotalarını tarım 

sektörüne doğru çevirmektedirler. Tarıma olan ilginin bu şekilde 

artması üretici ve tüketiciyi olumlu yönde etkilemekte ve bu etki de 

ülkemizi tarım konusunda istenilen seviyeye getirmek için önemli bir 

adım olarak değerlendirilmektedir. Ülkemiz iklim koşullarının tarıma 

uygun olması ve farklı iklim özelliklerinin aynı dönemde yaşanması 

sebebiyle tarım ürünleri çeşitliliği oldukça fazla ve ürün kalitesi de 

istenilen düzeyde olmaktadır. Ülkemiz, yetiştirilen tarım ürünlerinin bir 

kısmını da dış pazarda satmaktadır. Bu ülke ekonomisine katkı 

sağlamakta ve tarıma olan ilginin de istenilen düzeye ulaşmasına katkı 

sunmaktadır. Dünyada tarımla ilgili ülkelere baktığımızda 

ekonomilerinin daha güçlü olduğu ve istihdam alanlarının daha geniş 

olduğu görülmektedir. Bundan dolayı, birçok ülke yöneticileri tarım 

konusunda üreticiye sınırsız destek vermekte ve üreticisi için gerek iç 

pazarda gerekse dış pazarda ürünlerini pazarlama imkanı sunmaktadır. 

Ülkemizde son yıllarda verilen teşvikler, üreticileri daha rahat bir 

şekilde üretim yapmaya teşvik etmiştir. Son yıllarda tarımın gözdesi 

olan topraksız tarım birim alandan daha fazla ürün elde edilmesi, 

yetiştirme süresinin kısa olması, hastalık zararlı riskinin az olması ve 

ürün kalitesinin daha fazla olması nedeniyle üreticinin topraksız tarıma 

olan talebini arttırmıştır. Topraksız tarım dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de hızla artmaktadır. Ülkemizde topraksız tarım daha çok 

belirli bölgelerde artmaktadır. Bu belirli bölgeler daha çok ülkemizin 

kıyı şeridindeki bölgelerdir. Kıyı şeridindeki bölgeleri diğer 
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bölgelerden ayıran en önemli özelliğin ikliminin ılıman olması ve 

jeotermal enerji kaynaklarına sahip olmasıdır. Akdeniz ve Ege 

bölgelerinin bu özelliğinden dolayı bu bölgelerde topraksız tarım hızla 

artmaktadır. Bu bölgelerde üreticilerin artık geleneksel seralardan 

koparak topraksız tarıma uygun olan modern seralara geçiş yaptıkları 

görülmektedir. Topraksız tarım seralarına geçiş yapan üretici sayısında 

artış gözlenmektedir. Bu gözlenen artış ülkemizi tarım konusunda 

yakın zamanda istenilen konuma ulaştıracaktır. Bu da ülkemiz 

ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. 

Türkiye’de seracılığın ilk başladığı yer olan Antalya’nın Kumluca 

ilçesi, topraksız tarımda lider konuma gelmiştir. Kumluca, Ülkemizin, 

kışlık sebze ihtiyacının yaklaşık %40 ‘ını karşılamaktadır. Kumluca’da 

topraksız tarım yapan dört büyük sera bulunmaktadır. Kumluca’nın 55 

bin dönüm arazisinin olduğu ve bu arazilerde kurulan seraların 

büyüklüğünün 100 bin dönüme ulaştığı belirtilmektedir. 

TOPRAKSIZ TARIM YÖNTEMLERİ 

Topraksız tarım yöntemleri Şekil 3’te şematik olarak görülmektedir. 

Topraksız tarım yöntemleri ana hatlarıyla, su kültürü ve katı ortam 

kültürü olarak ikiye ayrılmaktadır. 
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Şekil 3. Topraksız tarım yöntemleri 

Su (Hidroponik) Kültürü 

Bitkilerin her hangi katı bir ortam içermeyen yapılarda özel besin 

eriyiklerinde veya bu besin eriyiklerinin belli aralıklarla bitki köklerine 

püskürtülmesi ile yetiştirilmesi yöntemidir. Su kültüründe suyun yeterli 

miktarda ve kaliteli olması dikkkat edilmesi gereken en önemli 

unsurdur. Akarsulardan ve derin kuyulardan elde edilen su 

kullanılabildiği gibi yağmur suları da kullanılabilmektedir. Yağmur 

suyunun topraksız yetiştiricilikte kullanılması ideal bir yöntem olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Şekil 4’te basit bir hidroponik sistemin 

elemanları görülmektedir. 

TOPRAKSIZ TARIM

A) SU (HİDROPONİK) KÜLTÜRÜ B) KATI ORTAM KÜLTÜRÜ

1. AEROPONİK KÜLTÜR

2. AKAN SU KÜLTÜRÜ

3. DURGUN SU KÜLTÜRÜ

1) İNORGANİK 2) ORGANİK

1. KOMPOST

4. TORF

2. AĞAÇ KABUĞU

3. TALAŞ

5. KOKOPİT

6. DİĞER 
MATERYAL

A) DOĞAL ORTAM B) İŞLENMİŞ ORTAM

1. KUM

2. ÇAKIL

3. VOLKAN TÜFÜ

4. POMZA

1. VERMİKULİT

2. PERLİT

3. ZEOLİT

4. KAYA YÜNÜ

5. DİĞER SENTETİK 
MATERYALLER
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  Şekil 4. Hidroponik sistemin elemanları 

 

Hidroponik sistemler bu sınıflandırmanın dışında açık ve kapalı 

sistemler olarak da adlandırılabilir. Açık sistemde besin çözeltisi bitki 

köklerine bir kez verilmekte ve yeniden kullanılmamaktadır. Kapalı 

sistemde ise fazla çözelti yeniden toplanmakta ve dolaştırılmaktadır. 

 

Durgun Su Kültürü 

 

Su kültüründe hazırlanmış besin eriyiklerinde/çözeltilerinde (katı ortam 

olmadan) yetiştiricilik yapılmasına “Durgun Su Kültürü” 

denilmektedir.1800’lü yıllardan başlanarak temel bitki besin 

elementlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalarda kullanılmaya 

başlanmıştır (Sevgican, 1999; Gül, 2008). Durgun su yönteminin 

uygulanabilmesi için ; 

 

a) Bu sisteme uygun kök sistemi olan bitkilerin seçilmesi 

b) Besin çözeltisinin uygun olup olmadığına 
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c) Besin çözeltisinin sürekli bir havalandırma tüpü ve pompası 

yardımıyla havalandırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Yetiştiricilik yapılan ortamların üzerinin ışık geçirmeyecek şekilde 

kapatılması ve çözeltinin belli aralıklarla (7-14 gün) değiştirilmesi 

gerekmektedir. Bitki büyüdükçe çözelti daha sık değiştirilmektedir. 

Çözeltinin havalanma sorunu nedeniyle kullanımı pek gelişim 

gösterememiştir. Günümüzde kullanılan Gel-Git (Ebb-Flow) 

yöntemiyle çözelti miktarını pompa ile artırıp azaltma sistemine 

dayanmaktadır. Böylece bitkinin kökleri için oksijence zengin bir ortam 

elde edilmiştir. Şekil 5’te durgun su sistemi görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 5. Durgun su kültürü 

 

Su kültüründe sağlıklı bir yetiştiricilik yapılabilmesi için sistemin 

belirli aralıklarla havalandırılması gerekmektedir. Havalandırma 

işlemi; havalandırma pompası veya havalandırma borusunun ucuna 

havalandırma taşı takılarak yapılmalıdır. Havalandırmanın olmadığı 
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sistemlerde ise pompa veya taştan oluşan sistem olmadığı için bu 

sistemler ticari üretimde kullanılmamaktadır. 

Topraksız yetiştiricilik üretim şekilleri arasında basit ve ucuz bir 

yöntem olması nedeniyle kullanılan en eski yöntemlerden biri olan 

durgun su kültürü havalandırmasız ve havalandırmalı olarak iki şekilde 

uygulanmaktadır. 

Havalandırmasız Su Kültürü 

Günümüzde üretim amaçlı kullanımından ziyade, genellikle bitki 

besleme ile ilgili kısa süreli bilimsel çalışmalarda kullanılmaktadır. 

Çözeltinin ışık almaması ve sıcaklık değişimleri engellenerek 

yosunlaşmanın önüne geçilmektedir. Hazırlanan besin eriyikleri tank, 

küvet ve bunlara benzer oluşturulan yapıların içine üstten 5-10 cm 

boşluk kalacak şekilde yerleştirilmektedir. Bu sistemin üzerine strafor 

veya benzeri yapılar konulup, fideler kökleri suya değecek şekilde 

yerleştirilmektedir. Besin eriyikleri ortalama (5-10 gün) aralığında 

değiştirilmektedir. Bitki fide halindeyken bu süre daha uzun, bitki 

büyüdükçe daha da kısaltılmaktadır (Sevgican, 1999; Gül, 2008). 

Havalandırmalı Su Kültürü 

Bu sistemde derinliği 25-30 cm ola tekne, küvet ve benzeri yapılar 

kullanılarak üzerine delikler açılmış bir platform üzerine bitkiler 

dikilerek besin eriyiği üzerine yerleştirilmektedir. Bu sistemde bir 

pompa yardımıyla her gün bitkinin havalandırılması sağlanmaktadır. 

Havalandırma ile bitki kökleri oksijen almakta ve köklerde oluşabilecek 
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çürümenin önüne geçilmektedir. Üretimin doğru ve eksiksiz bir şekilde 

yapılabilmesi için besin eriyiği ortalama 5-10 gün aralıklarla 

değiştirilmekte ve ışık ile temas etmesi engellenmektedir. Ayrıca 

bitkinin karşılaşabileceği hastalıkları da kontrol edilmektedir. 

Durgun su kültürü ile yetiştiricilikte en önemli sorun olan “çözeltinin 

havalandırılması” ile ilgili yöntemlerden biri de ‘gel-git’ sisteminde 

pompanın belirli bir süre çalıştırılarak besin çözeltisinin istenilen 

seviyeye kadar dolması sağlanmakta ve sonrasında pompa devre dışı 

bırakılarak çözelti depoya geri döndürülerek bitki köklerinin bulunduğu 

ortamın oksijence zenginleşmesi sağlanmaktadır (Gül, 2008). 

Akan Su Kültürü 

Bitki kök bölgesine besin eriyiklerinin devamlı bir şekilde veya belirli 

aralıklarla verildiği ve kapalı sistem içerisinde borulara aktarılarak 

bitkilerin yetiştirilmesi sistemidir. Besleyici film tekniği ve derin su 

kültürü olmak üzere iki başlık altında toplanır. Şekil 6’da akan su 

sistemi görülmektedir. 

 
 

Şekil 6. Akan su sistemi 
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Besleyici Film Tekniği  

 

Bu sistemde, bitkilerin su, besin maddesi ve oksijen gereksinimini 

karşılamak üzere besin eriyikleri, kök uçları boyunca birkaç mm 

derinliğinde ve yüzeysel bir akış halinde uygulanmaktadır. Bitki 

köklerinin geliştiği ve besin çözeltisinin aktığı kanallara, besin 

eriyikleri ile bunu sisteme veren ve tekrar toplayan borulara ve tanklara 

ihtiyaç duyulmaktadır. Besin eriyikleri devamlı veya aralıklarla 

verilmektedir. Besin eriyiğini uygulamak ve içeriğinin devamlı 

kontrolü için sistemin otomasyonu sağlanmaktadır (Seymour, 1993). 

Elektrik kesilmesi gibi su ve besin maddesi akışını etkileyen 

olumsuzluklar bitkiyi hemen etkilemektedir. Sistem, özellikle gelişmiş 

ülkelerde yaygın olup, ilk yatırım maliyeti yüksek olmaktadır. Besleyici 

film tekniği 1970’li yıllarda İngiltere’de Allan Cooper tarafından 

geliştirilmiştir. Bitkilerin ihtiyacı olan besin elementleri, su ve oksijeni 

karşılamak için oluşturulan (1-2mm) derinliğindeki besin eriyiğinde 

bitkinin kök uçlarının hareketlendirilmesine dayanan bir sistemdir. 

Kolay ve ucuz kurulumundan dolayı tercih edilen bir sistemdir. Bu 

sistemde su ince bir tabaka halinde bitki kökleri boyunca hareket 

ettirilmektedir (Copper, 1982; Gül, 2008). Bu teknikte çözeltinin içinde 

bulunduğu tank veya depoların içine hareketi sağlayan boru ve kanallar 

yerleştirilmektedir. 

NFT kanallarının tabanında kapiler hasır genç kök sisteminin 

çevresindeki çözelti akıntısının dalgalanmasını önlemek için 

kullanılmaktadır. Akış kesildiğinde bu hasır suyu ve besinleri tutarak 

stok görevi de yapmaktadır. NFT sistemlerinde tek sıralı bitki 
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dikiminde 15–30 cm, çift sıralı bitki dikimimde ise 30–38 cm veya daha 

geniş kanallar kullanılmaktadır. Kanal uzunluğu maksimum 4–10 m, 

eğimi ise 1/50 veya 1/75 olmaktadır. Besin çözeltisi her kanalın yüksek 

ucundan pompalanarak alttaki uca doğru akarak bitkinin kök hasırını 

ıslatmaktadır. Kanallardaki akış hızı dakikada 1–2 litre olmaktadır. 

Bitkinin kanal içerisindeki besin çözeltisinden tam olarak yararlanabil-

mesi ve çözeltinin boşa akmasını engellemek için kanalların içerisine 

keçe ve benzeri yapıdaki malzemeler yerleştirilmektedir. Ayrıca 

oluşturulan yetiştirme ortamları ışık almayacak ve çözelti sıcaklığını 

koruyabilecek şekilde hazırlanmaktadır. Örneğin; domates yetiştirmek 

için ideal çözelti sıcaklığının 20-25 oC ‘de olması verimi ve büyümeyi 

artırmıştır. Çözelti sıcaklığının marulda 16-18 oC, hıyarda ise 20 oC’nin 

üzerinde olması gerekmektedir. Bu sitemde hastalık etmenleri kolayca 

taşınabildiği için hastalıklarla mücadele etkin yapılmaktadır. Özellikle 

sıcak iklim bölgelerinde, Pythium (Çökerten) mantar enfeksiyonu ciddi 

bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı çözelti ve bitki 

kök bölgesinin sıcaklığını uygun düzeyde tutabilmek çok önemli 

olmaktadır (Jones, 1993). Bu yetiştirme yönteminde fideler yetiştirme 

ortamıyla birlikte kanalı oluşturacak levhanın ortasına yerleştirilir. 

Levhanın her iki ucu fidelerin tabanına doğru çekilip buharlaşmayı 

engellemek için birbirine tutturulur. Fide yetiştirme ortamı bitkiler 

küçükken gerekli olan besinleri tutmaktadır. Bitkiler büyüdüğünde ise 

kanal içinde hasır şeklinde yayılarak kökleri aracılığı ile besinleri 

doğrudan alır. Besin çözeltisi kanalın alt ucuna toplanarak besin 

çözeltisi tankına dolmaktadır. Çözelti yeniden sisteme verilmeden önce 

tuz bakımından incelenmektedir. NFT yetiştiricilikte uzun büyüyen 
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bitkilerin devrilmemesi için bitkilere mutlaka gerekli destek 

sağlanmalıdır Şekil 7’de NFT sisteminin elemanları, Şekil 8’de 

besleyici film tekniği uygulamaları görülmektedir. 

 

Şekil 7. Sisteminin şematik görünümü 

 

Şekil 8. Besleyici film tekniği uygulamaları 
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Derin Su Kültürü 

Bu sistemde bitkilerin kökleri kanalın dibinde değil, akan derin 

solüsyona kök uçları değecek şekilde yerleştirilmektedir. Kökler 

uzadıkça solüsyonun derinliği azaltılmaktadır (Donan, 1998). Şekil 

9’da derin su kültür sistemi görülmektedir. 

 

 
Şekil 9. Derin su kültür sistemi 

 

Aeroponik Kültürü 

 

Aeroponik yetiştiricilik bitkinin köklerine besin eriyiklerinin sürekli 

veya belirli aralıklarla sis veya buhar şeklinde püskürtülmesiyle 

oluşturulan topraksız kültür yöntemidir. Ticari üretimde kullanımı 

yaygın değildir. Aeroponik  (besin eriyiği sisi) kelimesi, Yunanca da 

aero (hava) ve ponos (işgücü) anlamlarında kullanılan kelimelerden 

türetilmiştir. Aeroponik yetiştiricilik bitkinin köklerine besin 

eriyiklerinin sürekli veya belirli aralıklarla sis veya buhar şeklinde 

püskürtülmesiyle oluşturulan topraksız kültür yöntemidir. 
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(Seymour,1993). Şekil 10’da aeroponik kültür yetiştiriciliği sisteminin 

şematik görüntüsü verilmiştir.  

 

 

 
Şekil 10. Aeroponik kültür yetiştiriciliği sisteminin şematik görünümü 

 

Diğer topraksız kültür şekillerine göre daha ucuz daha pratik ve daha 

kolay mekanize edilebilen bir sistemdir. Sistem gübre kullanımında 

daha avantajlı ve daha düşük kalitede sular da bu sistemde 

kullanılabildiği için suyun az olduğu bölgelerde daha fazla tercih 

edilmektedir. Besin çözeltisinin bitki köklerine aralıklı veya aralıksız 

şekilde verilen sistemdir. Bitkinin gelişimini sağlıklı bir şekilde 

tamamlayabilmesi için kök bölgesinde oksijen olması gerekmektedir. 

Su ve besin hava ile karıştırılarak bitki kök bölgesine damlacıklar 

halinde püskürtülmektedir. Bu uygulamada sisin özelliği ve frekansı 

önemlidir. 

Sistem ışık geçirmeyecek şekilde besin çözeltisinin depolandığı bir tank 

içerisinde sisleme düzeneği ile kurulabilir. Ticari yetiştiricilikte bitkinin 

ihtiyaç duyduğu besin elementlerini önceden belirleyen modern 

sistemler kullanılmaktadır. Bu sistemlerin dışında katlı akan su kültürü 
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sistemi de bulunmaktadır. Fakat dünyada ve ülkemizde kullanımı henüz 

çok yaygın değildir. Şekil 11’de sistemin şematik görünümü verilmiştir. 

 

 

Şekil 11. Katlı akan su kültürü sistemi 

Katı Ortam (Substrat=Agregat) Kültürü 

Bitkilerin; köklerinin gelişip dağılabilmesi için besin eriyikleriyle 

zenginleştirilmiş, destek sağlayan, besin ve su kaybı az olan, iyi 

havalanabilir, kolay bulunabilen ve ucuz olan katı ortam olarak saksı-

paket, torba, yatak ve hazır blok yapılarda yetiştirilmesidir. Ticari 

olarak tüm dünyada ve ülkemizde en yaygın olarak kullanılan topraksız 

tarım yöntemidir. Bu sistemde kökler tampon ve destek görevi yapan 

bir yetiştirme ortamı içinde gelişmektedir. Yetiştirme ortamı olarak 

kullanılan materyaller organik ve inorganik olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Organik materyaller genellikle doğal (torf, kompost vd.) 

olarak kullanılmaktadır. İnorganik materyallerin ise doğal (kum, tüf, 

pomza vd.) ve işlendikten (perlit, kaya yünü vd.) sonra kullanılanları 

bulunmaktadır. Katı ortam kültüründe organik ve inorganik yetiştirme 
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ortamları, tek başlarına olduğu gibi birbirlerinin özelliklerini 

tamamlayarak, uygun bir yetiştirme ortamı sağlayacak şekilde değişik 

oranlarda (perlit-torf, pomza-torf vb.) karıştırılarak 

kullanılabilmektedir (Eltez ve Tüzel, 2007). Ancak yetiştirme ortamı 

olarak seçilecek materyallerin bazı özelliklere sahip olması 

gerekmektedir. Bunlar,  

✓ Ucuz ve yerel olmalıdır. 

✓ İyi bir drenaj ve havalanma sağlamalıdır. 

✓ Sterilize edildikten sonra biyolojik ve kimyasal olarak bitkiye 

zarar verecek şekilde bozulmamalıdır. 

✓ Suda eriyebilen tuz içeriği düşük olmalıdır. 

✓ pH değeri uygun olmalıdır. 

✓ Fiziksel ve kimyasal olarak homojen olmalı, ortamda 

kullanılması sonucu çabuk bozulmamalıdır. 

✓ Bitkiye yeterli miktarda su ve besin maddesi tutma özelliğine 

sahip olmalıdır. 

✓ Hafif olmalıdır. 

Ayrıca ortamların organik madde, besin maddesi ve ağır metal 

içerikleri, ayrışma dereceleri, tanecik büyüklüğü, hacim ağırlıkları, 

kolay alınabilir su kapasitesi gibi fiziksel ve kimyasal özellikleri de 

belirlenmeli ve uygun bir yetiştirme ortamı olup olmadığına karar 

verilmelidir. Sistemin sterilizasyonunun kolay olması, su ve besin 

miktarının tüm bitkilere eşit şekilde verilmesi, su ile karışan besin 

maddeleri sayesinde ekstra gübrelemeye gerek kalmaması, su tasarrufu 

sağlaması, toprak işleme gibi işlemlere gerek duyulmaması, gerekli 
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olan otomasyon sistemlerinin (motor, pompa, havalandırma cihazları 

vb.) kolay kullanılabilir olması, bitkilerin besin dozları gerektiği kadar 

uygulanması ve besin maddelerinin boşa gitmesinin engellenmesi ve 

bitkilerin su stresi yaşamamaları gibi üstünlükleri bulunmaktadır.  

Bunların yanında, ilk yatırım maliyetlerinin yüksek oluşu, daha fazla 

bilgi birikimine ihtiyaç duyulması, yüksek oranda enerji ihtiyacının 

olması, bitki köklerinde oluşabilecek hastalıkların diğer bitkiler 

bulaşma riskinin yüksek olması, mevsim geçiş dönemlerinde bitkilerin 

kök bölgelerindeki sıcaklıklara duyarlı olması ve diğer yetiştiricilik 

sistemlerine göre daha özenli ve daha titiz çalışma gerektirmesi, katı 

ortam sistemlerinin dezavantajları olarak görülmektedir.  

 

Katı ortamlarda, toplam porozite/gözeneklilik, hava kapasitesi/havalan-

ma porozitesi, yarayışlı su tutma kapasitesi, tarla kapasitesi, devamlı 

solma noktası ve hacim ağırlıkları gibi özellikler üretimleri etkileyen en 

önemli etmenler olarak ortaya çıkmaktadır.Katı ortam kültürlerinde 

kullanılan materyaller organik ve inorganik materyaller olarak ikiye 

ayrılmaktadır. 

 

Katı Ortam Kültüründe Kullanılabilecek İnorganik Ortamlar 

Doğal Ortam Materyalleri 

Kum ve Çakıl 

Çeşitli yapıdaki kayaçların farklı iklim olaylarından etkilenerek 

parçalanması sonucu oluşan en ucuz yapıdaki katı ortamlardır. Topraklı 

tarıma en uygun olan tane iriliği 0.5-2 mm arasındaki büyüklüktür. 
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Daha küçük büyüklükteki kumlar havalanmayı ve drenajı önleyebilir. 

Yıkandıktan sonra tekrar tekrar kullanılabilmektir. İriliği kumdan daha 

iri olan 2-20 mm arasındaki kaya parçacıklarına çakıl denmektedir. 

Ufak ve birbiri ile aynı büyüklükte olması istenmektedir. Tıpkı kum da 

olduğu gibi yıkanarak tekrar tekrar kullanılabilmektedir. Şekil 12’de 

kum ve çakıl tipleri görülmektedir. 

 

Şekil 12. Kum ve çakıl tipleri 

Volkanik Tüfü 

Volkanik tüf kayalar çok sayıda gözenek içeren volkanik kaya 

türleridir. Volkanik tüf kayalar volkan ağızlarında volkanların 

içerisinde çözülmüş gazlar bakımından oldukça zengin bir yapıda olup 

volkanların yeryüzüne püskürmesi sonucunda oluşan yapılardır. 

Yüzeye ulaşan magma düşük basınç altına girer ve çözünmüş 

durumdaki gazlar tüfler içerisinde baloncuklar oluşturmasına neden 

olur. Şekil 13’te çeşitli büyüklüklerdeki tüfler görülmektedir. 
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Şekil 13. Çeşitli büyüklüklerdeki tüfler 

Pomza 

Kraterlerden çıkan köpük  halindeki mağmanın soğuması ve porozite  

halinde katılaşması ile oluşan katı bir materyaldir. Asidik ve bazik 

yapıda olanları mevcuttur. Asidik yapıda olanları beyaz ve kirli beyaz 

renkte, bazik olanları ise kahverengi veya siyah renktedir. Boyutları 1-

5 mm olan hafif ve steril yapıdaki materyallerdir. Şekil 14’te pomza 

görülmektedir. 
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Şekil 14. Pomza 

İşlenmiş Ortam Materyalleri 

Vermikulit 

Vermikulit yataklarından çıkarılmakta olan vermikulitin 1000 C ‘de 

fırınlanması ile elde edilen mika mineralidir. Topraksız tarımda 

kullanılan uygun vermikulit iriliğinin 1-3 mm arasında olması 

istenmektedir. Vermikulitin  su tutma kapasitesi oldukça yüksek olması 

köklerin havalanmasında da oldukça iyi olmasından dolayı tercih 

edilmektedir. Oldukça hafif ve steril maddedir (Şekil 15). 
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Şekil 15.Vermikulit 

Perlit 

Volkanik bölgelerde bulunan volkanik kayaçların öğütülerek  900-1000 

C  gibi yüksek sıcaklıklara maruz bırakılması ile elde edilen Al, Na, K  

gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Nötr (ph 6.5-7.5) arasında olan beyaz 

renkli, hafif ve steril olan yapıdaki minik kayaç parçacıklarıdır (Şekil 

16). Yapısında çok küçük hava kabarcıkları barındırdığı için bitki 

köklerinin havalandırılması ve su tutma kapasitesi bakımından oldukça 

iyi durumda olduğu için yetiştiricilikte tercih edilmektedir. 
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Şekil 16.Domates yetiştiriciliğinde kullanılan perlit 

Zeolit 

Beyazımsı bir renge sahip olan zeolit yapısında değişebilir katyonlar 

barındırmaktadır (Şekil 17). Yapısında boşluk bulundurması nedeniyle 

iyi bir nem tutma özelliğine sahip ve havalandırma kapasitesi de 

oldukça iyi durumdadır. Bu özelliğinden dolayı adsrobsiyon, iyon 

değişimi ve dehidrasyon uygulamalarında tercih edilmektedir.  

 

Şekil 17. Zeolit 
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Kaya yünü 

Bazaltik kayaların eritilmesi sonucunda liflere dönüştürülmesi ile elde 

edilen katı ortam materyalidir. Eritilen lifler içersine yapışkan madde 

eklenerek bloklar haline getirilip kurutulmaktadır (Şekil 18). 

Oluşturulan bloklar küçültülerek  çoğaltma blokları haline 

getirilmektedir. Elde edilen kaya yünlerinin yapıları farklılık 

göstermektedir.Bunlardan en iyisi saf  bazaltik yapıdan elde edilenidir. 

Kaya yünü içerisindeki maddelerin dağılımı eşit olmalıdır. Kaya yünü 

kolaylıkla ıslatılmalı ve kolaylıkla drene edilebilmelidir. Kayayününün 

ıslanma özellikleri birbirinden farklıdır. Mineral yağ içeren 

kayayünlerinden imalat  esnasında içerisindeki yağlar uzaklaştırılır ve 

içerisine mineral ıslatıcı maddeler eklenmektedir. Bu forma getirilen 

kayayünü tarımda kolaylıkla kullanılabilmektedir. 

 

Şekil 18. Kaya yününden yapılmış katı ortam 
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Katı Ortam Kültüründe Kullanılabilecek Materyaller Organik 

Ortamlar 

Kompost 

 

Buğday, arpa, çeltik, yer fıstığı ve mısır bitkilerinin atıklarının 

kurutulması işlenmesi ve dezenfekte edilmesiyle oluşturulan yapıya 

kompost adı verilmektedir. Kompost yapmak için kullanılacak olan 

bitki artıkları önceden fermantasyon işlemine tabii tutularak 

çürütülmesi sağlanmaktadır (Şekil 19). Kompostlaşma süresi kullanılan 

organik maddenin cinsine, ortam sıcaklığına, ph’ına, nem miktarına ve 

faydalı N miktarına göre değişim göstermektedir Kompostlaşma 

esnasında ısı 40 oC’ye kadar çıkmaktadır. Kullanılacak olan su oranı 

yaş ağırlığının %50-70’i oranında tutulmalıdır. Kompostun nem oranını 

ve içerdiği oksijen miktarını dengeleyebilmek için kompost sık sık 

karıştırılmalıdır.  

 

 

Şekil 19 Kompost 
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Ağaç kabuğu 

 

Çam, kayın, meşe gibi ağaçlardan elde edilen ağaç kabukları önceden 

kullanılmazken günümüz tarımında yetiştirme ortamı olarak 

kullanılmaktadır (Şekil 3.18). Genellikle yetiştirme ortamlarının 

havalandırılması amacıyla kullanılmakta ve su tutma kapasitesi 

yönünden de oldukça iyi seviyede fayda sağlamaktadır. Bir diğer 

kullanım amacı ise diğer materyallere göre daha ekonomik olmasıdır. 

Ağaç kabuğu kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli faktör 

ise taze halde yani kurumadan kullanılması gerekir. Organik ortam 

kültürlerinde işlenmiş halde kullanılması durumunda hastalık ve zararlı 

açısından da avantaj sağlamaktadır. 

 

 

Şekil 20. Ağaç kabukları 
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Talaş 

 

Ağaçların odun kısımlarının testereyle kesilerek ya da törpü, rende, 

torna vb. araç ve tezgahlarda işlenen malzemelerden arta kalan ince ve 

kaba yapılı olan küçük parçacıklardır. Nem tutma kapasitesi iyi olması 

nedeniyle topraksız tarım yöntemlerinde kullanılabilen bir malzemedir 

(Şekil 21). Belirli bir süre kullanıldıktan sonra değiştirilmesi gerekir. 

Ağaç malzemeden arta kalan odun talaşı sıkıştırılarak sunta gibi 

malzemelere de dönüştürülebilir. Talaş kullanımında N eksikliğinin 

ortaya çıkması ihtimali yüksek olduğu için öncesinde kompost haline 

getirildikten sonra kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 21. Talaş 
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Torf 

Torf (turba),yer altı su seviyesinin üzerinde yosunların bataklık 

sazlarının su dibinde çökerek hava ile ilişkisi kesilen bir ortamda uzun 

yıllar boyunca çürüyüp birikmesiyle oluşmuş tamamen doğal bir 

materyaldir (Şekil 22). Torfun çok fazla besleyici özelliği olmaması 

yanında çok iyi bir su tutma kapasitesi ve gübreyi bitkiye yavaş yavaş 

ve düzenli bir şekilde verebilme özelliği vardır. Yumuşak bir materyal 

olan torfun sarı, kahverengi ve siyah renkte olabilen formları 

bulunmaktadır. Toprağı mineral maddelerce zenginleştirerek bitki 

köklerinin daha iyi havalanmasını sağlayarak bitki gelişim sürecini 

hızlandırmaktadır. 

 

 

Şekil 22. Torf 
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Kullanılan diğer malzemelere göre daha iyi bir çimlendirme ve 

köklendirme özelliğine sahiptir. Su tutma kapasitesinin fazla 

olmasından dolayı biyolojik aktiviteyi artırmakta ve suda çözünebilen 

gübrelerin topraktan yıkanarak kaybolmasını engellemektedir. Torf; 

seracılık, kültür mantarı yetiştiriciliği, çimlendirme, bahçe düzenleme, 

fidecilik ve çiçek üretimi yetiştiriciliğinde fazlaca tercih edilen organik 

bir materyaldir. Bunun dışında çevre düzenlemelerinde, golf 

alanlarında, futbol sahalarında ve park bahçe gibi alanların yapımında 

da kullanılmaktadır. Yetiştirme ortamı olarak tek başına kullanılabildiği 

gibi farklı maddelerle karıştırılarak da kullanılabilmektedir. 

Kokopit 

Hindistan cevizi liflerinden üretilen kokopit, kabuklarının doğrudan 

kullanılmasının yanı sıra işlenip sıkıştırılma işleminden sonra farklı 

boyutlara getirilerek kullanılmaktadır (Şekil 23). Yüksek su tutma 

kapasitesi sayesinde bitkinin beslenmesi ve havalanmasına önemli 

katkı sunmaktadır. Ülkemizde olmaması ve ithal edilmesi nedeniyle 

fiyatı yüksektir. 

 

Şekil 23. Kokopit 
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Diğer Organik Katı Ortam Materyalleri 

• Mantar kompostları 

• Mısır koçanları 

• Yer fıstığı kabukları 

• Çeltik kabukları 

• Sap ve saman 

• Sebze atıkları 

• Kompostlaştırılmış yeşil atıklar 

• Hindistan Cevizi Lifi Tozu 

 

SONUÇLAR 

 

Su (Hidroponik) Kültüründe, Akan Su Kültürü, Durgun Su Kültürü ve 

Aeroponik Kültüre göre daha fazla tercih edilmektedir. Bunun sebebi 

Akan Su Kültüründe motor veya pompa kullanılmasından dolayı 

sisteme verilen bitki besin elementlerinin bitkiye homojen bir şekilde 

verilmesi, bitki köklerinin yosun tutmaması ve kurulan katlı sistemlerle 

birim alandan daha fazla bitki elde edilmesidir. Ticari ve hobi amaçlı 

olarak da daha fazla tercih edilmektedir. 

Katı ortam kültünde ise inorganik ortamın doğal ortamında kullanılan 

ve en fazla tercih edilen doğal ortam materyali pomzadır. Pomzanın 

tercih edilme nedeni kolay erimemesinden dolayı motor ve pompaları 

tıkamaması, ekonomik ve yerel olması nedeniyle tercih edilmektedir. 

Katı ortam kültüründe ise inorganik ortamın işlenmiş ortamında 

kullanılan ve en fazla tercih edilen işlenmiş ortam materyali perlit ve 
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vermikulittir. Perlit ve vermikulitin tercih edilme nedeni hafif ve steril 

olması, bitki köklerinin havalanmasını sağlaması ve su tutma 

kapasitesinin iyi olmasından dolayı en fazla tercih edilmektedir. 

Katı ortam kültürünün organik ortamında en fazla tercih edilen materyal 

torftur. Torfun tercih edilme nedeni tamamen doğal olması, su tutma 

kapasitesinin iyi olması, gübreyi bitkiye yavaş yavaş verme özelliğinin 

olması, iyi bir köklendirme ve çimlendirme özelliğinin olmasından 

kaynaklı en fazla tercih edilen organik ortam materyalidir. Torf daha 

çok seracılık, kültür mantarı yetiştiriciliği, bahçe düzenlemesi, fidecilik 

ve çiçek üretimi yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır. 

Su (Hidroponik) Kültürün son yıllarda Katı Ortam Kültürüne göre hızla 

gelişmesi ve tercih edilmesinin nedeni, sterilizasyonun kolay olması, 

hastalık zararlı bulaşma ihtimalinin az olması, yabancı ot sorununun  

olmaması, toprak işlemeye gerek duyulmaması, kullanılan gübrenin ve 

suyun israf edilmemesi, bitkinin kirlenmemesi, birim alandan daha 

fazla ürün elde edilmesi, kurulan sistemin uzun yıllar kullanılabilmesi, 

atıl durumdaki tarım yapılamayan arazilerin değerlendirilmesi, daha az 

maliyetli olması ve pazar talebinin daha fazla olması nedeniyle  daha 

fazla tercih edilmektedir. 
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GİRİŞ 

Günümüzdeki teknolojik gelişmeler sayesinde tarımsal üretimde 

kullanılan mekanizasyon seviyesi artmıştır. Kaliteli ürün elde edilmesi  

ve iş gücünün azaltılması gibi nedenlerden dolayı mekanizasyon tüm 

dünyada büyük bir gelişme göstermektedir. Kullanılan geleneksel tarım 

yöntemleri yerini mekanizasyona bırakmaktadır. Ekim ,ilaçlama, hasat, 

hastalık kontrolü gibi birçok tarımsal alanda yaygın bir şekilde 

mekanizasyonun kullanılması yaygınlaşmıştır. Mekanizasyon modern 

alet, makine ve cihazlardan yararlanılarak gerçekleştiğinde ise tarım 

işletmelerinde verimlilik ve üretim artışı sağlanmasının yanında  işgücü 

gereksiniminin azalmakta ve çalışma şartları daha uygun bir hale 

gelmektedir (Örük ve Baran, 2020). Teknolojik ilerlemelere paralel 

olarak bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler tarım sektörünüde içine 

almıştır. Özellikle biçerdöver sistemlerinde tüm işler otomatik olarak 

yapılmaktadır. Bu  gibi sistemler bize robotik tarıma geçişi 

sağlamaktadır. Robotik tarımı  hidrolik  ve  pnömatik sistemler, 

bilgisayar kontrol sistemleri ve görüntü işleme teknolojilerini kapsayan 

tarımsal uygulama şeklinde tanımlayabiliriz. 

Robotik tarım için tasarlanan her sistem insandan bağımsız olarak 

çalışsa da bu sistemin tasarlanması ve kodlaması yine insan tarafından 

yapılması gerekmektedir. Sistem  uygulanacak işleme göre 

parametreleri tanımlanmakta ve tanımlanan parametrelere göre 

çalışmaktadır. Robotik sistem yapılan işlemin tek yönlü karmaşıklığını 

anlaması ve kodlandığı şekilde  davranması beklenir. Bu davranış 

şekline robotik sistem davranışı denir. 
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Robotik sistem davranışı tümüyle insan faktörüne bağlıdır. Robotik 

sistem davranışının hassasiyet derecesi  tanımlanan parametrelerin 

yapısına göre olacaktır. Tanımlanan parametreler yapılacak işin 

başarım oranın ve beklenen sonucu etkileyecektir. Sisteme girilen 

parametreler robotik sistemin yapması gerektiği işe uygun olmadığı 

takdirde beklenen sonuçlar düzgün olmayacaktır. Parametrelere 

çevresel etkiler, ürünün özelliği, tarlanın yapısı, hava koşulları 

değerlerini örnek gösterebiliriz. 

Robotik sistemin çalışması sonucunda beklenen eylem sonuçları için 

tüm giriş verileri ve tüm çıkış sonuçlarının iyi değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Sistemden istenen ve beklenen sonuçlar tam olarak 

girilmeli ve tanıtılmalıdır. Robotik tarım sistemi için kullanılacak diğer 

yardımcı ekipman seçimleri de ürüne göre doğru bir şekilde 

yapılmalıdır. Sistem içinde hangi sistemin gerekli olduğu, bu sistemi 

hangi kontrolör ile kontrol edileceğine doğru karar verilmelidir. Yanlış 

yapılan seçimler başarı oranını düşürecektir. Buna  yanlış hasat 

yapılması, tohumun yanlış derinliğe ekilmesi, otomatik sulama 

sistemiyse yanlış zamanlarda çalışması veya yanlış su miktarı 

bırakması gibi örnekler verire bilinir. 

Tarımsal araştırmalarda en önemli amaç, kültür bitkilerinin 

yetiştiriciliğini ve birim alandaki verimlerini artırarak, dünyada ve 

ülkemizde artmakta olan nüfusun beslenme ihtiyaçlarının 

karşılanabilmesidir.  Tarımsal ürün fiyatlarının belirlenmesinde yapılan 

masraflar maliyetinin bulunmasında kullanılmaktadır. Teknolojinin bu 

hızla geliştiği günümüzde bu konuda pek çok araştırmalar 
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yapılmaktadır. Bunların başında hasat zamanını belirleme ve hasat 

yöntemleri ile ilgili araştırmalar gelmektedir. 

Robotik hasat ile ilgili ilk araştırma, Kondo (1988) tarafından yapılan 

robotik görme yönetimiyle meyvenin yerinin tespiti üzerine yapılan 

araştırmadır.Diğer bir çalışmada ise  Allotta ve ark. (1990), meyve ve 

sebzenin robotik hasat yardımıyla dal üzerinden kopartılmasını 

yapmışlardır. Bu çalışmada, görüntü işleme programı yardımıyla  

küresel meyvelerin ve sebzelerin saplarının bulunması 

sağlanmıştır.Tasarladıkları  üç-parmaklı bir düzenek yardımıyla 

hasadın gerçekleşmesi sağlanmıştır.Bir diğer araştırmada Murakami ve 

ark.(1999), robotik lahana hasadı üzerine yaptıkları araştırmada 

hidrolik sistem kontrollü robot kol yapmışlardır.Robot kolun üzerinde 

bir CCD kamera ve paralel bir işlemci  kontrol sistemini bulunmaktadır. 

Araştırma sonucunda yapılan denemelerde toplam lahanayı hasat süresi 

55 saniye, çalışma başarısı %43 olarak saptamışlardır. Bulanon ve 

ark.(2001), robotik elma hasadı için  robot uygulaması yapmışlardır. Bir  

kamera yardımıyla elmanın dal üzerindeki görüntülerin alınarak 

elmanın renk modellemesi yapılmıştır. Foglia ve ark. (2006), lahana 

hasadında robot kullanımı üzerine yaptıkları araştırmada  tasarladıkları 

robot koluna 10 mm’lik dört cubuk mekanizması ile özel bir tutucu 

eklemişlerdir. Sistem kullanılan CCD kamera ile gelen görüntüler, 

bitkinin morfolojik yapısına göre işlenerek bitkinin yerini tespit 

yapılmıştır. Sakai ve ark.(2008), robotik hasat için  ağır ürünleri 

manipülator yardımıyla alınması çalışması yapmışlardır. Tasarlanan 

sistem denenmesini karpuz üzerinde yapmışlardır. Kol üzerindeki 
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kamera yardımıyla alınan görüntüler  görüntü işleme tekniğiyle 

işlenerek karpuzun tarladaki yerinin tespiti yapılmıştır. Zhiyong ve ark. 

(2014) yılında robotik karpuz hasadında son hareketi yapan gripper 

dizaynı için yapılan araştırmada hidrolik sistemin mantıklı sistem 

olduğunu belirlemişlerdir. Xu ve ark. (2016) yılında robotik kavun ve 

benzer meyvelerin hasadı için yapmış oldukları araştırmada görüntü 

işleme ile toprak üstünde yerlerinin belirlenmesi yapılmış ve başarı 

oranı olarak ±15 tespit etmişlerdir. Zhou ve ark. (2017) yılında lahana 

hasat makinası için çekme deneyi yapmışlardır. Bu araştırmada çekme 

yüzdesi hesabı ile en iyi çekme oranı hesabı yapmışlar sonuç olarak 

buldukları sonuç 15 derecelik açı ile %95 başarı elde etmişlerdir.Luo 

ve ark.(2018),robotik üzüm hasadı için hasat kesme noktalarının 

belirlenmesi üzerine yaptıkları araştırmada üzüm kümelerinin yerinin 

tespitinde piksel değerlerinin yüzey alanları ile ilişkisini temel 

almışlardır.Bir diğer çalışmada Redmond ve ark. (2018) robotik hasat 

için V-REP, ROS ve Matlab ortamında simülasyon programı 

geliştirmişlerdir. Araştırmada kullanılan simülasyonda ölçümü 

yapılmış meyve yüzey alanın değerlerini kullanmışlardır. Tejanda ve 

ark (2017) yılında yaptıkları robotik bezelye hasadı uygulamasında 

bezelyelerin dal üzerindeki  yerinin tespitinde  görüntü işleme tekniği 

kullanmışlardır. Bu çalışmada da yüzey alanı temel değer olarak 

alınmıştır.  Liu ve ark. (2021),otomatik yeşil biber hasadı için 

geliştirdikleri sistemde kullanılan  görüntü işlemede filtre 

kullanılmışlardır. Bu sayede görüntü üzerinde oluşan gürültü oran 

değerlerinin azaltılmasını gerçekleştirmişlerdir. Sun ve ark. (2021), 

otomatik meyve hasadı için meyvenin sap kesim noktaları için görüntü 
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işleme yazılımı yapılmışlardır. Bu çalışma ile robotik hasat için 

meyvenin sap kesim noktaları bulunmuştur.  Montoya-Cavero ve ark. 

(2021), yılında robotik hasat için görüntü işleme yöntemi üzerine 

yaptıkları araştırmada hasat yöntemi için konumlama sistemi 

geliştirmişler ve Şekil 1.de görüntü işleme yazılımının çalışması 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Mimariye göre DL CNN çıkışları (Cavero ve ark.(2021))  

 

Yapılan çalışmalarda ortak nokta meyvelerin fizikomekanik 

özelliklerinin belirlenmesi ve belirlenen özelliklere göre robotik hasat 

yapılmasıdır. Ayrıca meyvelerin boyutlarına göre ayrım 

yapılmamaktadır. Bunun nedeni ürünlerin boyutlarının ayrılması 

sırasında ekstra bir maliyet olmasıdır. Ayrıca istenen boyutta olmayan 

ürünlerin toplanması da maliyet kayıplarına yol açmaktadır. 

Mekanizasyon ile yapılan hasat uygulamalarında tarlada veya seradaki 

ürünler bir anda toplanmakta ve sınıflandırması ayrı bir maliyet 

getirmektedir. Bu nedenle böyle bir sistemin çalışması ile seçici hasat 

uygulaması ile maliyet kayıpları azalacağından dolayı kurulacak sistem 

güncel ve özgündür. 
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MATERYAL VE METOT 

CPU teknolojisinin gelişmesine paralel olarak robotik sitemlerin 

gelişmesi de devam etmektedir. Teknolojinin ilermesiyle  robotik 

sistemlerde kullanılan teknolojik yapılar küçülmeye başlamıştır.Bu 

nedenle robotik sistemleri ağır boyuttaki sürücü devreleri küçülmüş ve 

ağırlıkları azalmıştır.Robotik sistemlerdeki küçülme sistemlerin daha 

hareketli olmasına neden olmuştur. Robotik sistemlerin bu özelliğinden 

dolayı günümüzde birçok alanda kullanılmaya başlayan robotik 

sistemler tarımsal alanda da büyük oranda kullanılmaya başlamıştır. 

Tarım alanındaki uygulamaları özellikle hassas tarım üzerine 

yoğunlaşmıştır. Otomatik sulama,ilaçlama, hasat gibi alanlarda 

kullanılmaya başlayan robotik sistemler ve görüntü işleme 

uygulamaları günümüzde daha çok prototip aşamasındadır. 

Bilgisayarların işlemci hızlarının artması ve sistemlerin küçülmesi ile 

robotik sistemler de hızlanmakta ve robotik sistemlerin ağırlıkları 

azalmaktadır.Robotik sistemlerde esas olan istenen işlemlerin 

yapılması için gerekli görüntülerin işlenmesidir.İşlenen bu görüntüler 

üzerinden elde edilen veriler ışığında robotik kolun hareketi 

sağlanmaktadır. Görüntü işlemedeki görüntü , sürekli gibi görünse de 

aslında insan gözünün algılayacağı küçük parçalardan oluşan 

yapılardan oluşmaktadır. Görüntüyü oluşturan bu küçük parçalara 

piksel adı verilmektedir.  Pikseli bir ekranda oluşan görüntüde insan 

gözünün ayırt edebileceği en küçük birim şeklinde de 

tanımlayabiliriz.Her görüntü, iki boyutlu piksel dizisi şeklindedir. 

Kullanılan kameranın mercek ve elektronik özelliğine  göre piksellerin 
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sayısı ve renk kombinasyonları değişiklik göstermektedir. Piksel, dijital 

ekranlarda bir ölçü birimi olarak kullanılmaktadır. Dijital kamera,ekran 

gibi sistemlerin yatay ve dikey eksenlerindeki toplam  piksel 

sayısına çözünürlük denir. 800 x 600 çözünürlük değerine sahip bir 

kamerada; 800  yatay eksendeki pikselleri, 600  ise dikey eksendeki 

pikselleri ifade etmektedir.  

Görüntü RGB denilen  üç ana renk olan kırmızı, mavi ve yeşil 

renklerden oluşur. Bu üç rengin  yoğunluklarının ayarlanmasıyla piksel 

değerleri elde edilir. Ayarlanma sonucunda farklı renkler elde edilir. 

Farklı renkler ise sayısallaştırılarak bilgisayarın anlayabileceği ‘0’ ve 

‘1’ dönüştürülür.  

Sayısallaştırılan görüntü, görüntü işleme yazılımları ile  yapılması 

istenen göreve göre tasarlanan algoritma yardımıyla istenen görevi 

yerine getirir. Şekil 2 ‘de sayısal görüntü için , sayısal değerlerden 

oluşan ve bilgisayar ortamında görüntülenebilen sayısal görüntü elde 

etme aşamaları gösterilmiştir. 

Görüntü işlemenin temeli, video kamera ve tarayıcılar gibi sistemlerden 

alınan görüntülerin sayısallaştırılmasıdır. Sayısallaştırılan görüntüler 

görüntü işleme yazılımları ile işlenerek ve analiz(renk,şekil  vb.) 

edilerek robotik sistemin karar vermesi sağlanır. Günümüzde en yaygın 

kullanılan analiz programı MATLAB, C++ programlarıdır.  
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Şekil 2. Görüntü yakalama ve sayısallaştırma aşamaları (Anonim 2021-

g) 

Görüntü işleme teknikleri kullanılarak yapılabilecek işlemlere ; 

• Görüntü üzerinde bulunan gürültülerin yokedilmesiyle  temiz bir 

görüntü elde edilmesi 

• Görüntü üzerinde bulunan ve insan gözünün algılamakta güçlük 

çekeceği nesnelerin tespiti 

• Görüntünün daha kaliteli bir hale getirilmesi 

• Nesne takibi yapılması 

• Görüntü üzerindeki farklı nesnelerin birbirinden ayırt edilmesi. 

 

Görüntü İşlemenin Kullanım Alanları 

Görüntü İyileştirme: Alınan görüntülerde gürültü olarak adlandırılan 

ve görüntü üzerinde bozulmalara neden olan salt-pepper gürültüsü, 

gauss gürültüsü, shot gürültüsü gibi bazı istenmeyen yapılar 

bulunabilir. Görüntü işleme teknikleri içerisinde bulunan mean 

(ortalama) filtre, medium (ortanca) filtre gibi tekniklerle bu tür 

gürültüler ortadan kaldırılarak görüntü daha kaliteli ve gürültüsüz hale 



Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Zorluklar ve Potansiyeller | 193 

 

 

 

getirilebilir. Bu sayede görüntü üzerindeki bozulmalar yok olduğundan 

dolayı daha iyi sonuçlar elde edilecektir.Şekil 3’de görüntü üzerinde 

oluşan gürültü düzeltme ve histogram ayarları gösterilmiştir.  

 

Şekil 3. Gürültü ve histogram (Anonim 2021-s) 

Cisim Tanıma: Tespit edilecek cisme göre gerekli yöntemler ve 

algoritmalar kullanılarak(şekil tanıma,renk analizi gibi) görüntü 

üzerinden herhangi bir cismin tespiti ve takibi gerçekleştirilebilir.Şekil 

4’de örnek bir yüz tanıma gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 4.Yüz tanıma (Anonim 2021-t) 

Sağlık Sektörü:  Görüntü işleme teknikleri sayesinde bir çok hastalığın 

teşhisinde kolaylık sağlamaktadır. Doğum öncesi fetüsün oluşumu ve 

takibi, tıbbi görüntülerin incelenmesi ,şüpheli dokuların belirgin hale 

getirilip uzmanlara doğru tanı koyabilme olanağı tanıması, meme 
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kanserinin erken teşhisi gibi alanlarda görüntü işleme teknikleri 

kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra beyin görüntüleme, kemik şeklinin 

ve yapısının analizi, kanser tanısı koyma ve tümörü fark etme gibi 

işlemlerde tıp biliminde kullanılabilmektedir. Şekil 5’de sağlık 

sektöründe görüntü işleme uygulaması gösterilmiştir. 

 

Şekil 5. MR için görüntü işleme (Anonim 2021-t) 

Savunma Sanayi: İnsansız hava araçları, görüntü ile hedef takibi 

yapan roketler gibi araçların bünyesinde bulunan donanımlar, görüntü 

işleme sonucu elde edilen veriler doğrultusunda hareket gerçekleştirir. 

Diğer alanlardan bazıları ise şu şekildedir: 

• Güvenlik, kriminal laboratuarlar. 

• Askeri Endüstri , sualtı görüntüleme. 

• Robotik, trafik, radar, astronomi. 

• Tomografi, Ultrason. 

• Hayvancılık ve Tarım Uygulamaları 

• Uydu görüntüleri üzerinde yerleşim yerlerinin belirlenmesi. 

• Yüz tanıma. 
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Görüntü İşleme Yazılımları ve Platformlar 

Günümüzde en çok kullanılan görüntü işleme programları C, C++, 

Python, Java gibi programlama dilleridir. Bu programların yanında 

ayrıca OpenCV, Halcon, OpenFrameworks, CIMG, Fiji gibi 

kütüphaneleri de  kullanılmaktadır. 

Görüntü işlemede kullanılan bazı yazılımlar özellikleri şunlardır: 

MATLAB: Matlab  temel görüntü işleme fonksiyonlarına sahip bir 

programdır. Program yapısı gereği direk görüntü işleme programı 

değildir. Programın içinde bulunan Image Processing Toolbox ve 

Simulink ile görüntü işleme yapılmaktadır. Geliştirilen arayüzü 

sayesinde  makine öğrenmesi, veri bilimi,sayısal sinyal analizi,robotik 

sistem kontrolü  ve derin öğrenme gibi ileri düzey konularda 

kullanılmaya başlanmıştır. Matlab, ABD merkezli MathWorks firması 

tarafından geliştirilmiş 4. nesil ve çok paradigmalı bir programlama 

dilidir. Matlab ingilizcede “Matrix Laboratory”olan kelimelerinin 

birleştirilmesiyle adlandırılmıştır.Şekil 6’da Matlab programı arayüzü 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 6. Matlab arayüzü (Anonim 2021-v) 
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OpenCV: Açık kaynak kodlu görüntü işleme kütüphanesi olan 

OpenCV (Open Source Computer Vision) ilk olarak 1999 yılında İntel 

tarafından geliştirilmeye başlanmıştır. Itseez, Willow, Nvidia, AMD, 

Google gibi şirketlerin ve toplulukların desteği ile OpenCV’nin 

geliştirme aşaması devam etmektedir. OpenCV ‘nin ilk sürüm olan 

2000 yılında çıkmıştır. İlk etapta C programlama dili ile geliştirilmiştir.  

Açık kaynak kodlu bir kütüphane olan OpenCV , BSD lisansı ile altında 

geliştirilmeye devam etmektedir.BSD lisansına sahip olması nedeniyle 

istediğimiz ücretsiz bir kütüphanedir.  

OpenCV platform bağımsız bir kütüphane olmasından dolayı 

Windows, Linux, FreeBSD, Android, Mac OS ve iOS yazılım ve 

işletim sistemleri platformlarının altında  çalışabilmektedir.Şekil 7 ‘de 

OpenCV kütüphanesi arayüzü gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 7. OpenCV kütüphanesi arayüzü (Anonim 2021-y) 

Python:Nesne tabanlı uygulamalarda kullanılan yüksek seviyeli 

programa dilidir. Modüler yapıdan oluşan Python, class(sınıf) 

yapılarını ve veri tabanı alanlarının kullanımını desteklemektedir.Bütün 

işletim sistemleri(Unix,Windows vb.) altında çalışma 

çalışabilmektedir.Python  ile sistem programlama, ağ programlama, 
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web uygulaması gibi birçok alanda yazılım geliştirme uygulamaları 

yapılabilmektedir.Şekil 8 ‘de Python arayüzü gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 8. Python arayüzü (Anonim 2021-z) 

Halcon: Program içindeki hazır fonksiyonlar ile kolayca görüntü 

işleme uygulamaları hazırlana bilinir. 

 Fiji: Açık kaynak kodlu görüntü işleme kütüphanesidir.Kütüphane 

bilimsel görüntülerin analizinde kullanılmaktadır. Fuji programı daha 

çok tıp alanında yaygın bir şekilde kullanılacak algoritmalara sahiptir.  

Diğer popüler yazılımlar şunlardır; 

• Paint.NET. 

• Adobe Photoshop Lightroom. 

• Adobe Photoshop Lightroom. 

• Paint.NET. 

• Picasa. 

• Adobe Photoshop. 

• Corel Paint Shop Pro Photo 
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Görüntü dosya formatları 

Görüntü dosya formatları dijital görüntülerin düzenlenmesi ve 

depolanması için kullanılan standarttır. Görüntü dosya formatlarının 

verileri sıkıştırılmış (kayıplı-kayıpsız), sıkıştırılmamış veya vektör 

formatında saklanır.  

Görüntü dosyası boyutları 

Görüntü dosya boyutu, görüntüyü oluşturan piksel sayısı ve renk 

derinliği ile doğru orantılıdır. Görüntüler dijital ortamlara kaydedilme 

aşamasında çeşitli sıkıştırma algoritmaları kullanılır. Kullanılan bu 

sıkıştırma algoritmalarının özelliklerine göre dosya boyutları değişir. 

Sıkıştırma formatlarının özelliğine göre , daha az karmaşık olan 

görüntüler daha küçük dosya boyutlarında saklanabilir.  

Görüntü dosyası sıkıştırma 

Dijital ortamda kullanılan 2 tür görüntü sıkıştırma algoritması vardır.  

1-Kayıpsız sıkıştırma algoritması. 

2-Kayıplı sıkıştırma algoritması. 

Kayıpsız sıkıştırma algoritmaları, veri dosyalarının farklı parçalara 

bölünerek ve yeniden düzenlendiği sıkıştırma algoritmasıdır. Kayıpsız 

sıkıştırma algoritması dosya boyutu kayıplı sıkıştırma algoritması 

dosya boyutundan fazladır.  

Kayıplı sıkıştırma algoritmaları, genellikle grafik ve ses dosyalarının 

boyutlarının düşürülmesinde kullanılır. Sıkıştırma sırasında gerçek 
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bilgilerin kaybolduğu veri sıkıştırma türüdür.Şekil 9’da kayıplı ve 

kayıpsız sıkıştırma algoritması örneği verilmiştir. 

 

Şekil 9. Kayıplı ve kayıpsız sıkıştırma algoritması (Anonim 2021-x) 

Başlıca grafik dosya formatları 

Bilgisayar kullanıcıları tarafından kullanılan yüzlerce görüntü dosyası 

türü vardır.Bunlar içerisinde en popüler olanlar PNG, JPEG ve GIF 

biçimleridir. Grafik türlerini iki gruba ayırabiliriz.Bunlar; 

1.Raster 

2.Vektör ‘dür 

Raster formatları 

JPEG / JFIF: JPEG (Joint Photographic Experts Group) 

formatı  kayıplı bir sıkıştırma yöntemidir. Bilgisayar ortamında JPEG 

olarak sıkıştırılmış görüntü dosyaları   JFIF uzantılı dosya biçiminde 

saklanır. JPEG, görüntüleri kayıplı sıkıştırma şekilde kaydettiği için 

depolama alanındaki toplam boyutu küçüktür. 

 JPEG 2000:JPEG 2000, JPEG standardının yerini almak üzere 

geliştirilmiş görüntü formatıdır. JPEG 2000, kayıpsız sıkıştırma 

https://stringfixer.com/tr/JPEG
https://stringfixer.com/tr/JFIF
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yaparken ayrı bir dalga boyu dönüşüm kullanır. Bu şekilde farklı renk 

özelliklerine sahip birçok hareketsiz görüntü türü için kodlama sistemi 

oluşturur. Oluşturulan bu yeni algoritmaya  Core Coding  

denilmektedir.Genel olarak dijital kameralarda,tıbbi görüntüleme 

sistemlerinde ve uydu sistemlerindeki fotoğraf düzenlemelerinde 

görüntü sıkıştırma tekniği olarak kullanılmaktadır. 

TIFF:Her iki tür sıkıştırma(kayıplı,kayıpsız) düzenin kullanan görüntü 

dosya düzenlemesidir. TİFF dosyaları boyut bmp dosyalarından küçük, 

jpeg dosyalarından büyüktür. Ancak sıkıştırma halinde fotoğrafın tüm 

veririni korur. Görüntü işleme ile uğraşan tasarımcılar tarafından en çok 

tercih edilen görüntü formatıdır.  

GIF:GIF, Grafik Değiştirme Biçimi anlamına gelen (Graphics 

Interchange Format)'ın kısaltmasına verilen addır. Kayıpsız sıkıştırma 

formatı kullanan GIF 8-bit paleti veya 256 renk ile sınırlıdır. PNG ve 

JPEG ile birlikte en yaygın resim saklama biçimidir. GIF sadeliği 

nedeniyle özellikle animasyon üretilmesinde kullanılmaktadır.Şekil 10 

‘da GIF örneği gösterilmiştir. 

 

Şekil. 10 GIF örneği (Anonim, 2021-m) 
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BMP: Dijital görüntüleri depolamak için kullanılan Bitmap Görüntü 

dosyasıdır. Depolanan bu görüntüler grafik bağdaştırıcısından bağımsız 

çalışır.Bu nedenle Microsoft Windows ve Mac gibi birden çok 

platformda çalışmaktadır. Bmp dosya formatının özelliğinden dolayı 

veriler hem monokrom hem de çeşitli renk derinlikleriyle renkli 

formatta iki boyutlu dijital görüntüler olarak saklanabilmektedir. 

PNG: PNG ( Portable Network Graphics ) dosya formatı açık kaynaklı 

görüntü formatıdır. PNG dosya formatı, sekiz bitlik renk paletli 

görüntüleri ve 24 bit true color (16 milyon renk) veya alfa kanalı olan 

ve olmayan 48 bit gerçek rengi destekler. Kayıpsız sıkıştırma formatını 

kullanır.Bu nedenle dosya boyutunu küçültmek için görüntüleri 

sıkıştırsa bile, kullandığı sıkıştırma yöntemi görüntü kalitesinde 

herhangi bir bozulma meydana gelmez.Şekil 11’de örnek bir PNG 

görüntüsü gösterilmiştir. 

 

Şekil 11. PNG görüntüsü (Anonim 2021-o) 

PPM, PGM, PBM ve PNM 

Netpbm formatı , açık kaynaklı bir grafik programları paketi ve bir 

programlama kitaplığıdır.Açık kaynak olması nedeniyle Microsoft 

Windows , macOS ve diğer işletim sistemlerinde kullanılmaktadır. 

Aşağıdaki dosya formatları kütüphaneleri ailesini içermektedir. 

https://en.wikipedia.org/wiki/MacOS
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• Taşınabilir pixmap dosya formatı (PPM) 

• Taşınabilir graymap dosya formatı (PGM)  

• Taşınabilir bitmap dosya formatı (PBM).  

WebP: WebP  formatı , kayıpsız ve kayıplı sıkıştırmada kullanan 

görüntü formatıdır. Google tarafından geliştirilen formatın amacı  

internet üzerinde web sayfasının yüklenmesini hızlandırmak için web 

sayfası içindeki resim dosya boyutlarını küçültmektir. Şekil 12 ‘de 

örnek bir WebP  görüntüsü gösterilmiştir. 

WebP kapsayıcısı aşağıdakiler için ek desteklerin olmasını sağlar: 

• Kayıpsız sıkıştırma  

• Meta veriler  

• Saydamlık  

• Renk Profili  

• Animasyon  

 

Şekil 12. WebP görüntüsü(Anonim 2021-p) 
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HDR tarama formatları 

Piksel başına 32 bit kayan nokta değeri olan raster formatları HDR 

verilerini  depolayamaz Bunun için değişik alternatifler ortaya 

çıkmıştır. Bunlardan biri  RGBE , Radiance kaynaklı ve diğeri Adobe 

Photoshop tarafından desteklenen HDR görüntülerinin formatıdır . 

Şekil 13’de HDR tarama formatı gösterilmiştir. 

 

Şekil  13. HDR tarama örneği(Anonim 2021-r) 

HEIF: HEIF formatı, JPEG standardından daha küçük dosya 

boyutunda dosya saklanmasını sağlar. Ayrıca daha yüksek görüntü 

kalitesine sahip görüntüler üretilmesinde kullanılır. HEIF bunu daha 

gelişmiş sıkıştırma yöntemleri kullanarak başarır. HEIF formatı sadece 

dosyaların boyutladırılmasıyla ilgili değil. HEIF görüntü formatı ,JPEG 

formatında bulunmayan renk ve saydamlık gibi özellikleri sunar. HEIF 

görüntülerine  değişik efektler(döndürme, kırpma gibi)  uygulanabilir.  

BAT: BAT, C-Cube Microsystems tarafından kamuya açık hale 

getirildi. JPEG dosyalarının esas dosya formatı SPIFF'dir. ISO 10918-

3 atamasına sahip olan SPIFF, JPEG / BAT'dan çok yönlü sıkıştırma , 

renk yönetimi ve meta veri kapasitesini sahip formattır.JPEG 2000 / 
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DIG 2000: ISO SC29 / WG1, JPEG - Bilgi Bağlantıları ile 

değiştirilebilir. Digital Imaging Group, "JPEG 2000 ve DIG: 

Uyumluluk Resmi." 

Vektör biçimleri 

Raster görüntü formatlarının aksine bu vektör görüntü formatında 

istenen herhangi bir görüntü boyutunda sorunsuz bir şekilde 

oluşturulabilen geometrik açıklamaları içerir.Vetör görüntülerinin 

dijitaleşemesi için önce rasterleştirilmesi gerekir. Kullanım alanları test 

ekipmanları , tıbbi görüntüleme , radar ekranlarında ve  lazer 

gösterileridir.  

CGM: CGM, 2D bilgisayar grafiklerin grafik veri değişim formatıdır. 

Sistemden , cihazdan veya çalıştığı platformdan bağımsızdır. Grafik 

dosyalarının ikili bir dosyada toplanabilecek bir metin kaynak 

dosyasında ayrıntılı olarak sunulduğu grafik bilgilerini ve geometrik 

ilkeleri destekleyen formattır. 

Gerber biçimi (RS-274X):Gerber Sistemleri Corp., tarafından 

geliştirilmiştir olan formattır. Ucamco ve  iki seviyeli(2D) görüntü 

açıklama biçimidir. PCB(Printed Circuit Board ) yazılımı tarafından 

kullanılan standart formattır. Yüksek hassasiyetli 2D iki seviyeli 

görüntüler gerektiren endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır. 

SVG: World Wide Web Consortium tarafından internet uygulamaları 

için gelitirilen açık bir standarttır. SVG formatının kendine has bir 

sıkıştırma algoritması yoktur. Ancak XML'in metinsel yapısından 

dolayı  SVG grafiğini gzip benzeri  program kullanılarak sıkıştırılır.  
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YÖNTEM 

Mühendislik uygulamalarında kullanılan en popüler programlardan biri 

olan Matlab özellikle sistemlerin analizinde ve matematiksel 

hesaplamaların yapılıp görselleştirilmesinde kullanılmaktadır. 

MATLAB,  arayüzünde yazılan kodları derleyici sayesinde derlenir. 

Kütüphaneleri sayesinde değişik kullanım şekli bulunmaktadır. 

Aşağıda temel bazı kodları ve açıklamaları verilmiştir.Bu kod 

çoğunlukla görüntü işlemede kullanılan komutlardır.Birçok program 

kodunuzu hızlı bir hale getirir. Yani kodunuz JIT (just-in-time) 

derleyici kullanılarak derlenir.  

Görüntü İşleme için kullanılan bazı temel Matlab komutları 

Imread:Matlab’te üzerinde çalışılmak istenen fotoğrafın bulunduğu 

sürücüden okutularak Matlab workspace ortamına aktarılmasını sağlar. 

Kullanımı: 

A = imread(‘dosyaadı’) 

Imshow: Workspace ortamına aktarılmış olan resim dosyasının  

ekranda görüntülenmesini sağlar. 

Kullanımı: 

imshow(dosya adı) 

Rgb2gray: Workspace ortamındaki renkli resmin görüntüsünü veya renk 

haritasını gri tonlamaya dönüştürün. 

Kullanımı: 
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Rgb2gray(‘dosya adı’) 

im2bw:Workspace’de bulan resmi uint8,uint16 ve double formatında 

işler. 

Kullanımı: 

BW = im2bw(RGB,level) 

Graythresh: Görüntüdeki  parlaklık eşiğini otomatik olarak 

belirlenmesinde kullanılır. Parlaklık eşiği  sonucunu 0 – 1 arasında bir 

sayı (level) şeklinde oluşturur. 

Bwareaopen:Binary modda küçük nesneleri kaldırır. 

BW2 = bwareaopen(BW,P) 

imfill: Gri seviyede veya binary modda açıklıkları doldurur. 

Strel:  Morfolojik işlemlerde kullanılan yapısal filtre elemanıdır. 

Bwboundaries: binary modda bölgelerin sınırlarını belirler. 

Bwlabel:İşlemi ile bağlı bileşenlerin bilgileri bir değişkene atanması 

sağlanır. 

Kullanımı: 

[etiketli_resimler, sayisi] = bwlabel(BW) 

regionprops :Etiketlenmiş nesnelerin konumunu belirleriz. 

Kullanımı: 

konum = regionprops(BW, 'centroid'); 

Görüntü işleme örnekler 
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Örnek:1: 

 

İşlenecek resim                  İşlem sonucu 

Şekil 14.İşlenecek resim(Anonim 2021-q) 

Tüm kodlar; 

im = imread('top2.jpg'); 

figure,imshow(im); 

  

im_gray = rgb2gray(im); 

figure,imshow(im_gray); 

  

e = edge(im_gray, 'canny'); 

figure,imshow(e); 

  

for i=1:5 

    radii = 25:1:40; 

    h = circle_hough(e, radii, 'same', 'normalise'); 

    peaks = circle_houghpeaks(h,radii, 'nhoodxy', 15, 'nhoodr', 21, 

'npeaks', i); 

end 

  

figure,imshow(im); 

  

hold on; 

bw = false(size(im)); 

for peak =peaks 

    [x, y] = circlepoints(peak(3)); 
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    plot(x+peak(1), y+peak(2), 'y-','LineWidth',4); 

    bw(x+peak(2), y+peak(1)) = true; 

  

end 

hold off 

Örnek:2: 

  

İşlenecek resim  İşlem sonucu 

Şekil 15. İşlenecek resim (Anonim 2021-a1) 

while true     

    soru=['1: Üçgen için,',newline,'2: Daire için,',newline,'3: Dikdörtgen 

için,',newline,'4: Yıldız için,',newline,'5: Çıkış 

için.',newline,'Seçiminiz: ']; 

    secenek=input(soru); 

    if secenek==5 

        close all 

        break; 

    end 

    %----------------------------------- 

    rgb=imread('shape_object.jpg'); 

    %----------------------------------- 

    bw=im2bw(rgb,.84); 

    bw=bwareaopen(bw,1000); 
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    bw=imcomplement(bw);  

    %----------------------------------- 

    imshow(rgb); 

     [label, objeSayisi] = bwlabel(bw); 

blobDegerleri = regionprops(label, 'BoundingBox','Perimeter','Area', 

'Centroid');  

        dairesellik = [blobDegerleri.Perimeter].^2 ./ (4 * pi * 

[blobDegerleri.Area]); 

     hold on; 

     for blobNo = 1 : objeSayisi 

        boundingBox=blobDegerleri(blobNo).BoundingBox; 

        koord=blobDegerleri(blobNo).Centroid; 

        X=round(koord(1)); Y=round(koord(2));    

        %------------------------------------------------ 

        bw2 = label==blobNo;  

         R = rgb(:,:,1);        G = rgb(:,:,2);        B = rgb(:,:,3); 

         [a,b] = find(bw2==1); 

        Kirmizi = 0;        Yesil = 0;        Mavi = 0; 

         for m = 1:numel(a) 

            Kirmizi = Kirmizi+double(R(a(m),b(m))); 

            Yesil = Yesil+double(G(a(m),b(m))); 

            Mavi = Mavi+double(B(a(m),b(m))); 

        end 

         Kirmizi = Kirmizi/numel(a); 

        Yesil = Yesil/numel(a); 

        Mavi = Mavi/numel(a); 
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         if (Yesil>Kirmizi)&&(Kirmizi>Mavi) 

            renk='Yeşil';           

        elseif (Kirmizi>Mavi)&&(Mavi>Yesil) 

            if Kirmizi>Yesil*1.9 

                renk='Pembe'; 

            else 

                renk='Koyu Mor'; 

            end 

        elseif (Kirmizi>Yesil)&&(Yesil>Mavi) 

            if Kirmizi>Yesil*1.5 

                renk='Turuncu'; 

            else 

                renk='Sarı'; 

            end 

        elseif (Mavi>Kirmizi)&&(Kirmizi>Yesil) 

            if Mavi>Yesil*2.3 

                renk='Mavi'; 

            elseif Mavi>Yesil*1.2 

                renk='Açık Mor'; 

            end 

        end 

        %------------------------------------------------ 

        if dairesellik(blobNo) < 1.1     

            sekil = 'Daire'; 

            if(secenek==2) 

                title('Daire Seçtiniz'); 
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          rectangle('Position',boundingBox,'EdgeColor','g','LineWidth',1) 

                text(X+8, Y, [sekil,', ',renk,newline,'X:',num2str(X),', 

Y:',num2str(Y)], 'Color', 'black','FontWeight','bold','FontSize',11); 

                plot(X,Y,'w*')                 

            end      

        elseif dairesellik(blobNo) < 1.33 || blobNo==8 

            sekil = 'Dikdörtgen'; 

            if(secenek==3) 

                title('Dikdörtgen Seçtiniz'); 

                text(X+8, Y, [sekil,', ',renk,newline,'X:',num2str(X),', 

Y:',num2str(Y)], 'Color', 'black','FontWeight','bold','FontSize',11); 

                plot(X,Y,'w*') 

          rectangle('Position',boundingBox,'EdgeColor','g','LineWidth',1) 

            end  

        elseif dairesellik(blobNo) < 1.63 

            sekil = 'Üçgen'; 

            if(secenek==1) 

                title('Üçgen Seçtiniz'); 

                text(X+8, Y, [sekil,', ',renk,newline,'X:',num2str(X),', 

Y:',num2str(Y)], 'Color', 'black','FontWeight','bold','FontSize',11); 

                plot(X,Y,'w*')            

rectangle('Position',boundingBox,'EdgeColor','g','LineWidth',1) 

            end  

        elseif dairesellik(blobNo) < 3.30 

            sekil = 'Yıldız'; 

            if(secenek==4) 
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                title('Yıldız Seçtiniz'); 

                text(X+8, Y, [sekil,', ',renk,newline,'X:',num2str(X),', 

Y:',num2str(Y)], 'Color', 'black','FontWeight','bold','FontSize',11); 

                plot(X,Y,'w*')                

rectangle('Position',boundingBox,'EdgeColor','g','LineWidth',1) 

            end         end       end    hold off end 

Robotik hasatta için görüntü işleme örnekleri  

Yukarıda verilen temel örnekler ve komutlar baz alınarak aşağıda 

robotik meyve hasadı için örnek görüntü işleme örnekleri gösterilmiştir. 

Birinci örnekte  meyvelerin yerlerinin bulunması için yapılan uygulama 

gösterilmiştir. İkinci örnekte şekil tanıma ile dal üzerinde meyvelerin 

yerlerinin tespiti uygulaması yapılmıştır. Internet üzerinden alınan 

görüntüler Matlab programı işlenerek aşağıdaki sonuçlar alınmıştır. 

Örnek:1. 

 

Şekil 16. İşlenecek resim  İşlem sonucu 

clc;clear all; 

 img=imread('me1.png'); 

 hsv=rgb2hsv(img); 
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v=hsv(:,:,3); 

 range=[50 450]/750;   

mask=(v>range(1)) & (v<range(2)); 

mask=imcomplement(mask); 

se=strel('disk',2); 

mask=imerode(mask,se); 

mask=bwareaopen(mask,3970);  

 [bilgi, toplam]=bwlabel(mask); 

merkez=regionprops(mask,'centroid'); 

XY=cat(1,merkez.Centroid); 

 imshow(img),title(['Toplam Meyve Sayısı: ',num2str(toplam)]); 

hold on 

plot(XY(:,1)+8,XY(:,2),'b*') 

for n=1:size(merkez,1) 

    meyve=merkez(n).Centroid; 

    X=meyve(1);Y=meyve(2);     

    text(X-

15,Y+25,['X:',num2str(X),newline,'Y:',num2str(Y)],'FontWeight','bold

','Color','yellow')      

end 
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Örnek 2: 

 

 

 

 

 

Şekil 17. İşlenecek resim  İşlem sonucu 

 

hurmaResmi=imread('hurma.jpg'); 

figure(1),imshow(hurmaResmi); 

griHurma=rgb2gray(hurmaResmi); 

level=graythresh(griHurma); 

bw=im2bw(griHurma,level); 

figure(2),imshow(bw); 

bw=imcomplement(bw); 

figure(3),imshow(bw) 

bw=imfill(bw,'holes'); 

bw = bwareaopen(bw,30); 

figure(4),imshow(bw); 

se=strel('disk',10); 

bw2=imerode(bw,se); 

figure(5),imshow(bw2); 

[B,L] = bwboundaries(bw2); 

stats = regionprops(bw2, 'Area','Centroid'); 

figure(6),imshow(hurmaResmi); 

hurma=0; 
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for n=1:length(B) 

a=stats(n).Area; 

centroid=stats(n).Centroid; 

if a > 8000 

hurma = hurma +1; 

text(centroid(1)+150,centroid(2)-65,'hurma'); 

elseif a > 598 && a < 8000 

hurma = hurma + 1; 

text(centroid(1)+200,centroid(2)-168,'hurma'); 

elseif a > 17 && a < 598 

hurma = hurma + 1; 

text(centroid(1)+85,centroid(2)+52,'hurma'); 

end 

end 

title([num2str(hurma),' ','Adet Hurma',' ','var.']) 

 

SONUÇ 

Alınan görüntüler üzerinde yapılan uygulamalar sonucunda meyvelerin 

dal üstündeki konumu ve sayılarının tespiti yapılmıştır. Benzer ürün 

fotoğraflarının görüntü işleme ile yapılan  uygulamalarında sonuçlarda 

farklılık göstermiştir. Bunun sebebi fotoğraflar üzerine gelen ışığın 

geliş açısı farklılıklarından olduğu tespit edilmiştir. Işığın meyveler 

üzerine geliş açılarındaki farklılıklar renklerin değişik algılanmasına 

neden olmaktadır. Bu algılama farklılığı  ışığın bu yansıma değerleri 

nedeniyle var  olan esas rengin değişik renk tonlarında algılanmasına 

sebep olduğu ortaya çıkmaktadır. Görüntü işleme uygulaması yapılan 
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her resim için ayrı bir algoritma yapılması gerekliliği görülmüştür. 

Ayrıca  görüntü işlemenin sadece tek farklılık değerleri yapılamayacağı 

anlaşılmıştır. Robotik hasat için kullanılacak her ürün için ayrı bir 

algoritma oluşturulması gerekmektedir. Renk analizi yanında ayrıca 

şekil farklılıklarının da algoritmaya katılması gerektiği görülmüştür. 

Robotik hasat için yapılacak görüntü işleme robotik hasadın düzgün 

yapılmasına sebep olacak esas girdidir. Uygulamada kullanılacak 

görüntü işleme teknikleri robotik hasadın başarısını arttıracaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Zorluklar ve Potansiyeller | 217 

 

 

 

KAYNAKLAR 

Allotta  B,   Buttazzo G,   Dario  P,  Quaglia  F(1990). A Force/Torque Sensor-       

Technique  For Robot Harvesting Of Fruits And Vegetables. Intelligent Robots 

and Systems '90., ”Towards a New Frontier of Applications”,Proceedings. 

IROS '90. IEEE International Workshop on,Volume 1,231-235. 

Anonim 2021-a,wmaraci.com/nedir/kayipli-sikistirma.son erişim tarihi:10/12/2021 

Anonim 2021-b, www.ceyrekmuhendis.com/goruntu-isleme-nedir-ve-nerelerde-

kullanilir / . son erişim tarihi:10/12/2021 

Anonim 2021-c,mesutpiskin.com/blog/wp-content/uploads/2017/01/OpenCV 

%20Kitap.pdf.son erişim tarihi:10/12/2021 

Anonim 2021-d,www.hurriyet.com.tr/egitim/matlab-nedir-ve-ne-ise-yarar-matlab-

nerelerde-kullanilir-ve-ozellikleri-nelerdir-41816940.son erişim tarihi: 

10/12/2021 

Anonim 2021-e,tr.wikipedia.org/wiki/Python_(programlama_dili) .son erişim 

tarihi:10/12/2021 

Anonim 2021-f,www.muhendisbeyinler.net/piksel-ve-cozunurluk-nedir/ 

Anonim 2021-g,www.ibrahimcayiroglu.com/Dokumanlar/Mekatronik Proje Uygula 

masi/43-(TEZ)-Robotlarda_Goruntu_Isleme_Teknikleri_Ve-Uygulanma-

larinin_Incelenmesi-Erhan_ERDOGAN-Kamil_SIMSEK-

Burak_KAPUSIZ.pdf.son erişim tarihi:05/12/2021 

Anonim 2021-h,stringfixer.com/tr/Image_file_formats.son erişim tarihi:10/12/2021 

Anonim 2021-ı,www.mediaclick.com.tr/tr/blog/jpeg-2000-nedir.son erişim tarihi: 

10/12/2021 

Anonim 2021-j,wmaraci.com/nedir/bmp.son erişim tarihi:08/12/2021 

Anonim 2021-k,tr.phhsnews.com/articles/howto/what-is-the-heif-or-heic-image-

format.html.son erişim tarihi:12/12/2021 

Anonim 2021-l,tr.theastrologypage.com/computer-graphics-metafile.son erişim 

tarihi:07/12/2021 

Anonim 2021-m,www.sabah.com.tr/teknokulis/dosyalar/2016/01/22/gif-nedir-nasil-

hazirlanir.son erişim tarihi:10/12/2021 



218 | Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Zorluklar ve Potansiyeller 

 

Anonim 2021-n,teknolojigundemin.com/bmp-nedir/.son erişim tarihi:09/12/2021 

Anonim 2021-o,www.milliyet.com.tr/molatik/teknoloji/png-nedir-png-formati-ne-

ise-yarar-86724.son erişim tarihi:09/12/2021 

Anonim 2021-p,www.mediaclick.com.tr/tr/blog/webp-nedir. 

son erişim tarihi:09/12/2021 

Anonim 2021-r,www.webtekno.com/hdr-nedir-tv-telefon-ne-ise-yarar-h91473.html. 

son erişim tarihi:10/12/2021 

Anonim 2021-s,komhedos.com/goruntu-isleme-2/.son erişim tarihi:10/12/2021 

Anonim 2021-t,medium.com/@ibrahimirdem/matlab-ile-y%C3%BCz-tan%C4%B1 

ma-uygulamas%C4%B1-1-y%C3%BCzleri-bulma-3dc4a0fafc7f.son erişim 

tarihi:10/12/2021 

Anonim 2021-u,www.researchgate.net/publication/326697255_Metabolomic_ 

Imaging_for_Human_Prostate_Cancer_Detection_using_MR_Spectroscopy_

at_7T/figures?lo=1.son erişim tarihi:10/12/2021 

Anonim 2021-v,muratdelen.com/matlaba-giris.son erişim tarihi:11/12/2021 

Anonim2021-y,www.mobilhanem.com/wp-content/uploads/2020/01/mobilhanem_ 

resim_gosterme.jpg.son erişim tarihi:11/12/2021 

Anonim 2021-z,ichi.pro/tr/python-da-komut-satiri-arayuzleri-olusturmak-icin-en-iyi-

4-uygulama-88252916155691.son erişim tarihi:11/12/2021 

Anonim 2021-x, https://wmaraci.com/nedir/kayipli-sikistirma son erişim 

tarihi:12/12/2021 

Anonim 2021-q, https://tr.aliexpress.com/item/32951109974.html son erişim 

tarihi:12/12/2021 

Anonim 2021-a1, https://stackoverflow.com/questions/9658531/how-to-identify-

different-objects-in-an-image son erişim tarihi:12/12/2021 

Bulanon , DM., Kataoka, T., Zhang , S., Ota, Y., Hiroma , T. (2001) ,Optimal      

Thresholding For The Automatic recognition of Apple Fruits, ASAE , 

http://asae.frymulti.com/abstract.asp?aid=3672&t=2. 

Edan Y,  Engel B. A , Miles G.E (1993). “Intelligent Control System Simulation Of 

An Agricultural Robot”.  Journal of Intelligent & Robotic Systems, Kluwer 

Academic Publishers, Volume 8(2), 267-284,USA. 



Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Zorluklar ve Potansiyeller | 219 

 

 

 

Foglia M. M, Reina G( 2006). “Agricultural Robot For Radicchio Harvesting”. 

Journal of Field Robotics, Volume 23, 363–377 

Kondo N (1988),  “Detecting Fruit By Visual Feedback On Hand-Eye 

System,Scientific Reports Of The Faculty Of Agriculture “ Published By The 

Faculty Of Agriculture, Okayama University , Page Number:69-76, Issn: 

0474-0254 , Japan. 

Lufeng L., Yunchao T.,Qinghua L., Xiong C.,Po Z., Xiangjun Z.(2018). “A vision 

methodology for harvesting robot to detect cutting points on peduncles of 

double overlapping grape clusters in a vineyard”, Computers in 

Industry,Volume 99, August 2018, Pages 130–139 

Montoya-Cavero L.,Le´on Torres R., G´omez-Espinosa A., Escobedo Cabello  

J.(2021),”  Vision systems for harvesting robots:Produce  detection and 

localization”, Computers and Electronics in Agriculture, Volume 

191, December 2021 

Murakami N, Otsuka K, Inoue K, Sugimoto M (1999).” Robotic Cabbage Harvester”. 

JSAM, Volume  55(5), 133-40. 

Örük, G., Baran, M.F., 2020, Bitlis İlinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu, 

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Teori ve Araştırmalar, Gece 

Publishing. 

Redmond R. S., Ibrahim A. H., Manoj K.,Cornelia W.(2018).” Robotic Harvesting of 

Fruiting Vegetables: A Simulation Approach in V-REP, ROS and MATLAB”, 

Automation in Agriculture - Securing Food Supplies for Future Generations, 

Publisher: InTechOpen,Page:81-105 

Sakai S, Iida M, Osuka K, Umeda M (2008). “Design And Control Of A Heavy 

Material Handling Manipulator For  Agricultural Robots”. Autonomous 

Robots, Kluwer Academic Publishers Hingham, Volume 25,189-204, USA. 

Tejada V. F. , Stoelen M. F. , Kusnierek K. , Heiberg N, Korsaeth A.  (2017). “Proof-

of-concept robot platform for exploring automated harvesting of sugar snap 

peas”, Precision Agriculture,An International Journal on Advances in 

Precision Agriculture,ISSN: 1385-2256 (Print) 1573-1618 (Online), 

December 2017, Volume 18, Issue 6, pp 952–972 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361517305298
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361517305298
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361517305298
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361517305298
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01663615
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01663615
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01663615/99/supp/C
https://link.springer.com/journal/11119/18/6/page/1


220 | Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Zorluklar ve Potansiyeller 

 

Xu L.J.,Kang Z.L,Huang P.,Luo H.,(2016). “Research on intelligent watermelon 

identification   and positioning method in natural scene”, Journal of Intelligent 

& Fuzzy Systems, Volume 31, no. 4, 2109-211 

Zhiyong H.,Xuewei Z.,Wei Z.,Lin W.(2014). “Precise control of clamping force for 

watermelon  picking end-effector”, Transactions of the Chinese Society of 

A”gricultural Engineering, Volume 30, Number 17, 2014, pp. 43-49(7) 

Zhou C.,Luan F.,Fang X.,Chen H.(2017). Design of Cabbage Pulling-out Test Bed 

and       Parameter Optimization Test”. The Italian Association of Chemical   

Engineering  Online at www.aidic.it/cet, ISBN 978-88-95608- 60-0, DOI: 

10.3303/CET1762212,Volume 62/2017,1267-1272 

Xinzhi L., Jun Y.,Kurihara T., Ke L., Zhao Niu, Shu Z.(2021),” Learning an  optical 

filter for green pepper automatic picking in agriculture”, Computers and 

Electronics in Agriculture, Volume 191, December 2021 

Qixin S., Xiujuan C. , Zhikang Z. , Guomin Z. , Tan S. (2021),” Multi-level feature 

fusion for fruit bearing branch keypoint detection”, Computers and Electronics 

in Agriculture, Volume 191, December 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://content.iospress.com/journals/journal-of-intelligent-and-fuzzy-systems
https://content.iospress.com/journals/journal-of-intelligent-and-fuzzy-systems
http://www.ingentaconnect.com/content/tcsae/tcsae;jsessionid=1phrbmws7g9pk.x-ic-live-02
http://www.ingentaconnect.com/content/tcsae/tcsae;jsessionid=1phrbmws7g9pk.x-ic-live-02


Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Zorluklar ve Potansiyeller | 221 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 9 
 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMDA ANIZA EKİMİN ÖNEMİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim YILMAZ1* 

Öğr. Gör. Dr. Sipan SOYSAL2 

Araş. Gör. Orkun EMİRALİOĞLU1 

Öğr. Gör. Hilal YILMAZ3 

Araş. Gör. Hakkı Ekrem SOYDEMİR4 

Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ1 

 

 

 

 

 
1 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bolu, 

Türkiye. 

*abdurrahimyilmaz@ibu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-9991-1792 

orkun.emiralioglu@ibu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-8021-2844 

vahdettinciftci@ibu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-0440-5959 
2 Siirt Üniversitesi, Kurtalan Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim 

Bölümü, Siirt, Türkiye.  

sipansoysal@siirt.edu.tr, ORCID: 0000-0002-0840-6609 
3 Kocaeli Üniversitesi, İzmit MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Programı, Kocaeli, 

Türkiye.  

hilal.yilmaz@kocaeli.edu.tr, ORCID NO: 0000-0001-9138-3382 
4 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tohum Bilimi ve Teknolojisi 

Bölümü, Bolu, Türkiye.  

ekremsoydemir@ibu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-4951-2050 



222 | Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Zorluklar ve Potansiyeller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Zorluklar ve Potansiyeller | 223 

 

 

 

GİRİŞ 

Sürdürülebilir tarımın sorumluluğu, çiftçilik uygulamalarının 

ekonomik sonuçları ile yanlış uygulamaların çevresel sonuçları 

arasında hassas bir dengeyi korumak için çiftçilerin omuzlarındadır 

(Reicosky ve Saxton, 2007). Geleneksel tarımsal üretimin ayrılmaz bir 

parçası olan toprak işleme veya toprak hazırlığı, toprak yapısının 

bozulmasına ve ürün verimliliği kaybına yol açabilen temel 

etkenlerdendir. Deneyimler, yoksul toprakların yoksul çiftçilerin 

sayısını artırmaya neden olacağını göstermiştir. Çiftçilere çiftlikte 

hayatta kalma şansı verilecekse ve ekonomik olarak sürdürülebilir tarım 

sağlanacaksa, tarımsal üretim ve yönetim paradigmaları değiştirilmeli 

ve yeni tarım uygulamaları hayata geçirilmelidir (Derpsch, 2008). 

Anız, bir önceki dönemde hasat edilen kültür bitkilerinin yaprağı, sapı 

ve kökü ile çeşitli yollarla öldürülen yabancı otlar gibi bitki 

kalıntılarından oluşmaktadır (Çelik, 2009). Doğrudan anıza ekim, 

tohumları optimum derinliğe yerleştirmek amacıyla, güvenilir tohum 

çimlenmesi ve bitki çıkışı ile sonuçlanacak şekilde, sıkıştırılmış toprak 

ve bitki artıkları gibi zorlu toprak koşullarıyla uygun şekilde etkileşime 

girerek uygun makinelerle ekim yapılması işlemidir (Sharipov ve ark 

2017). Anıza ekimde asıl amaç toprağı mümkün olduğunca az rahatsız 

etmek, yüzey kalıntılarını korumak ve tohumları uygun derinliğe 

yerleştirip güvenilir tohum çimlenmesi ve bitki çıkışı sağlamaktır 

(Sharipov ve ark 2018). 

Anıza doğrudan ekim işleminin dünyanın birçok yerinde tarımsal 

ortamda sürdürülebilir çiftçilik sağladığı kanıtlanmıştır. Anıza ekimde 
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koşullar ve tarım ölçekleri, nemliden kurağa ve sebze tarlalarından 

büyük kır işletmelerine kadar değişim gösterebilmektedir. Ancak tüm 

bu değişik koşullarda benzer ilkeler kullanılmaktadır. Ancak şartlara 

bağlı olarak kullanılan makinalar ve yöntemler değişim 

gösterebilmektedir (Reicosky ve Saxton, 2007). 

ANIZA EKİMİN ÖNEMİ 

Araştırmalar, aşırı toprak rahatsızlığının nem kaybını artırabileceğini, 

yabancı ot tohum bankasını uyardığını ve toprağın tutarsız dolgusuna 

ve dolayısıyla tohum derinliğine neden olduğunu göstermektedir (Barr 

ve ark., 2019). Toprak işlemesiz ekim ile, tohum yatağında halihazırda 

bulunan nem korunmakta ve su akışı önemli ölçüde azalarak yeni 

fideler için su kaynağı büyük ölçüde iyileşmektedir. Ayrıca ağır 

ekipmanla tarla üzerinden daha az geçiş gerektiren toprak işlemesiz 

ekim yöntemleri ile kayaların toprak yüzeyinin altında kalması 

nedeniyle geleneksel toprak işleme yöntemlerine göre daha az zaman 

ve yakıt gerekmektedir (Fike ve Flessner 2019). Toprak işlemesiz 

mahsul sistemleri ile mahsul ve toprak için azot (N) dinamikleri de 

değişim göstermektedir (May ve ark 2018). Toprak işlemesiz bir tarım 

sistemi ile bitkisel üretim yapmanın faydaları çoktur. Bu tarım sistemi 

ile ekim ve hasat zamanlaması iyileşmekte, çift mahsul potansiyeli 

artmakta, azalan buharlaşma ve artan sızma yoluyla toprak suyu 

korunmakta, işçilik ve makine gereksinimleri azalmakta ve çevre 

koşulları iyileşmektedir. Diğer taraftan yoğun toprak işleme ile toprakta 

karbon kaybı oluşarak üretim kapasitesi azaltmakta ve havaya CO2 
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salınması nedeniyle sera gazı emisyonuna sebebiyet verilerek çevre 

kalitesi düşmektedir (Reicosky ve Saxton, 2007). 

Doğrudan anıza ekimde, önceki dönem hasadı sonrası anız ile kaplı olan 

toprağa doğrudan ekim makinaları ile tohumlar, anızda çalışabilen ekici 

ayakların açtığı çizilere yerleştirilmekte, üzerleri bitki ve toprak 

artıkları ile kapatılmakta ve özel baskı elemanları ile bastırılmaktadır 

(Çelik, 2009). Tohumların kurumasını önlemek için toprak yüzeyine 

çok yakın ekim yapılmamalıdır. Aynı zamanda çok derin ekim de 

yapılmamalıdır. Çünkü bu durumda depolanan tohum besinleri 

çimlenme için yetersiz olmaktadır (Sharipov ve ark 2017). Anızın tipine 

bağlı olarak değişmekle birlikte doğrudan ekim ile tarla üzerindeki 

anızlar %10-15 arasında azalmaktadır. Yapılan ekim yönteminin 

başarısı, toprak ve iklim koşulları ile yabancı ot kontrolünün yanı sıra 

makina performansına da bağlı olarak değişim göstermektedir (Çelik, 

2009). Doğrudan anıza ekimi temsil eden görsel Şekil 1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1: Doğrudan Anıza Ekim (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2015) 
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Toprak yapısını muhafaza etmek ve toprak kalitesini geliştirmek, 

sürdürülebilir tarımın en temel amaçları arasındadır (Ayhan ve Kulaz, 

2016). Genel olarak yoğun toprak işleme ile toprak agregatları aşırı 

parçalanmakta ve toprak yapısının olumsuz etkilenmesi ile toprak 

erozyonu potansiyeli artmaktadır. Toprak işlemesiz doğrudan anıza 

ekimde ise toprak erozyonu riski azalmakta, toprak kalitesi gelişmekte, 

zamandan ve enerjiden tasarruf sağlanmaktadır (Reicosky ve Saxton, 

2007). 

Toprak işlemesiz olarak doğrudan anıza ekimin faydaları şu şekilde 

sıralanabilir; 

1. Bitkisel üretim maliyetlerinin azalması 

2. Toprak organik maddesinin artışı 

3. Toprak kalitesinin gelişmesi 

4. İş gücünden tasarruf sağlanması 

5. Makine maliyetlerinin azalması 

6. Fosil yakıt girdilerinin azalması 

7. Sulama suyunun verimli kullanımı 

8. Toprak erozyonu riskinin azalması 

9. Bitki besin elementlerinin artışı 

10. Çevre ekosisteminin iyileşmesi 

 

Bazı çalışmalar doğrudan ekimin enerji ihtiyacını %15-50 arasında 

azalttığını, enerji verimliliğini ise %25-100 artırdığını ortaya 

koymuştur (Çanakcı ve ark., 2010). 
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Sürdürülebilir tarımın önündeki en büyük engellerden olan yoğun 

toprak işlemeli tarım ile toprak işlemesiz tarımın karşılaştırılmasının 

yapıldığı görsel Şekil 2’de verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 2: Yoğun toprak işlemeli ve toprak işlemesiz tarım karşılaştırması 

 

 

Son yıllardaki teknolojik gelişmelerin sonucu olarak, toprak işlemesiz 

mahsul üretimi artık sadece mümkün değil, aynı zamanda önemli 

ekonomik faydalar da sağlamaktadır. Bu sonucu, toprak ve çevresel 

niteliklerin diğer faydalarıyla birleştirmek ve çoğaltmak, toprak 

işlemesiz tarımı son derece arzu edilen bir mahsul üretim yöntemi 

haline getirmektedir. Ayrıca, çoğu artık geleneksel çiftlik yaşamıyla 

ilişkilendirilen talep edilen zamanın ve angaryanın çoğunu ortadan 
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kaldıran azaltılmış işgücü girdilerinden kişisel ve sosyal faydalar da 

elde edilmektedir (Reicosky ve Saxton, 2007). 

SONUÇ 

Çevre koşullarını kirlilikten kurtarmak ve doğal kaynakları korumak 

için sürdürülebilir tarım tekniklerinin hızlı bir şekilde uygulamaya 

alınması gerekmektedir. Tarımsal üretim süreci içerisinde toprak işleme 

masraflarını azaltmak ve doğal kaynakları muhafaza etmek adına 

sürdürülebilir tarım yapabilmek için doğrudan anıza ekim veya ekim 

öncesi minimum toprak işleme uygulamalarının yapılması ana hedefler 

arasında yer almalıdır. Tüm dünyada toprak işlemesiz tarım sistemini 

uygulayan çiftçilerin, bir yandan çevreyi korurken, diğer yandan nüfusa 

düşük maliyetli kaliteli gıda sağlamak için yaptıkları olağanüstü katkı 

konusunda toplum bilgilendirilmelidir. 
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GİRİŞ 

Dünyada şeker pancarı, insan beslenmesinde ve sanayi sektöründe 

kullanılan ekonomik değeri yüksek, 18. Yüzyıldan beri önemi artan iki 

yıllık; ilk yıl şeker üretimi, ikinci yıl ise tohum üretimi için kullanılan 

bir endüstri bitkisidir. Dünyada şeker üretimin %80‟lik kısmı şeker 

kamışından elde edilirken şeker pancarından ise yaklaşık %20‟lik kısmı 

üretilmektedir.  

Çevre koşullarına uygun kök verimi ve şeker oranı yüksek şeker pancarı 

çeşitlerinin geliştirilmesi ile hem üreticinin hem de şeker fabrikalarının 

talepleri önemli ölçüde karşılanacaktır.  

Türkiye'de pancar üretimine paralel olarak yıllar itibariyle değişen ve 

artan şeker üretimine büyük ölçüde; açıklanan pancar fiyatları, diğer 

ürün fiyatları, üreticilere yapılan ayni ve nakdi yardımların miktarı ile 

bedel ödeme tarihleri ve iklim koşulları etkili olmaktadır.  

 Ülkemizde sulanabilir alanlarda tarımı yapılan şeker pancarının, Türk 

tarımına ve ekonomisine çok çeşitli ve önemli katkıları bulunmaktadır. 

Bu nedenle Türk sanayinin kuruluş dönemlerinde ilk ele alınan 

yatırımlardan birisi şeker sanayi olmuştur. 

Çünkü tarımsal işletmecilik açısından şeker pancarı üretim faaliyetleri, 

çiftçinin diğer ürünlere göre birim alandan daha fazla gelir elde 

etmesine, tarım işletmelerinde modern tarım teknolojisi ve münavebe 

sisteminin yaygınlaşmasına, şeker pancarından sonra ekilen ürünlerin 

verimlerinin artmasına ve artıkları olan baş, posa ve melas sayesinde 

hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Diğer taraftan şeker 
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pancarı tarımı sayesinde çiftçiye götürülen tarımsal yayım faaliyetleri 

de yoğunluk kazanmış ve çiftçilerin tarım teknolojisindeki yenilikleri 

benimsemesi daha kolay olmuştur. 

Şeker pancarı vejetasyon süresinin Orta Karadeniz Bölgesinde eksiksiz 

karşılanması ve Şeker Fabrikalarının bölgelerdeki varlığının etkisiyle 

şeker pancarı üreticisinin sayısının artmasına ve dolaylı yoldan bu artış 

şeker üretimini de önemli şekilde etkilemiştir. Şeker pancarının üretim 

alanlarının Karadeniz bölgesinde desteklenmesi, fabrikaların bölgedeki 

güçlerini artırması ve şeker pancarının diğer endüstri bitkilerine göre 

gelirinin yüksek olması da üreticiyi tatmin etmektedir. 

Ülkemizde şeker pancarı üretiminde önemli yere sahip olan Amasya’da 

üreticiler önceden çoğunlukla şeker fabrikalarının önerdiği çeşitleri 

seçmekteydiler. Son yıllarda yüksek şeker oranı ve verime sahip çok 

sayıda çeşit geliştirilmiştir. Şeker pancarı tarımında önemli gider 

grubunda olan şeker pancarı tohumluğu doğru seçimle yüksek verim ve 

primlerden yararlanmak anlamına gelmektedir. Bu sebeple bölgemizde 

tarım alanlarına uygun çeşitlerin belirlenmesi ve bu ihtiyacın 

karşılanması zorunluluk haline gelmiştir. 

Çeşitler arasındaki verim, kalite ve fiyat farklılıklarının önemli 

derecede değişkenlik göstermesi ve çeşit pazarlamasında sorumlu 

firmaların pazara etkisi düşünüldüğünde çeşitler arasındaki 

farklılıkların incelenmesi gerekmektedir.  

 Bu çalışma, şeker pancarı üretim merkezlerinden biri olan Merzifon 

ilçesine uygun hasat zamanı ve verimi yüksek şeker pancarı çeşitlerini 
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belirleyerek hem bölge çiftçisine hem de ülke ekonomisine katkı 

sağlaması amaçlanmıştır. 

MATERYAL ve YÖNTEM 

MATERYAL 

Denemede Kullanılan Çeşitler 

Türkiye‟de her bölgede ekilebilen, yüksek kök ve şeker bakımından 

yüksek verime sahip hastalıklara dayanıklı stabil olan çeşitlerden KWS 

firmasından Serenada, İndra çeşitleri, Betaseed firmasından Rodeo 

çeşidi ve Sygenta firmasından Emirata çeşidi olmak üzere toplam 4 

çeşit kullanılmıştır. 

Deneme Yeri Toprak Özellikleri 

Bazı şeker pancarı çeşitlerinin verim ve özelliklerinin belirlenmesi 

amacıyla yürütülecek çalışma, Amasya ili Merzifon ilçesi Eymir Köyü 

Tarım Arazisinde kurulmuştur. Araştırma alanı Merzifon’a 25 km. 

uzaklıkta olup denizden yüksekliği 775 m‟dir. Bölgede sulu tarım 

potansiyeli yüksektir. Toprak tekstürü killi-tınlı bünyeye sahip, hafif 

alkali reaksiyonludur. Potasyumca zengin olan deneme toprağı, organik 

madde bakımından orta seviyededir. 

Deneme Yeri İklim Özellikleri 

Araştırmanın yapıldığı Amasya Merzifon Eymir Köyü Tarım 

Arazisinde şeker pancarı yetişme dönemi Nisan- Kasım aylarıdır. 

Merzifonda  iklim kışları soğuk ve yağışlı yazları sıcak ve kuraktır. 

Ortalama sıcaklık ise 21.4’C dir.  
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Tarla Hazırlığı 

Deneme yeri ekim döneminden önce sonbaharda kulaklı pullukla derin 

olarak sürülmüştür. İlkbaharda ise toprağın havalandırılması ve erken 

çimlenen yabancı otların öldürülmesi amacıyla yüzeysel olarak çekilen 

kültivatör ile ikileme yapıldıktan sonra tırmık çekilerek tohum yatağı 

hazır hale getirilmiştir 

Ekim 

Tohum yatağının hazırlanmasından sonra deneme desenine göre gerekli 

parselasyon işlemi tamamlanmıştır. Pnömatik mibzer ile sıra arası 45 

cm ve sıra üzeri ise 16 olacak şekilde  27 Martta ekim yapılmıştır. 

Tohumlar 3- 4 cm derinliğe gelecek şekilde ekilmiştir. 

Yabancı Ot Kontrolü 

Bitki çıkışı tamamlanan parsellerde bitkilerin 3-4 yapraklı döneminde 

yüzeysel birinci çapa işlemi, birinci çapadan da yaklaşık 2 hafta sonra 

ikinci çapa yapılmıştır. Yabancı ot mücadelesinde çapalama dışında 

herbisit kullanılmıştır. Şeker pancarında tek yıllık geniş yapraklı otlara 

karşı ekim sonrası çıkış öncesi kullanılan geniş spektrumlu herbisit 

Goltix Plus (350 g/l Metamitron ve 150 g/l Ethofumesate) tercih 

edilmiştir. 

Gübreleme 

Deneme parseline ekimden önce 60kg/da NPK (13-18-15+2mgO+10 

SO3) atılmıştır. Birinci  çapa ile birlikte 15kg/da ÜRE (%46N) 

atılmıştır. Daha sonra ikinci çapa işlemiyle birlikte 15kg/da AS (%21) 
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verilmiştir. Son olarak yağmurlama sulamayla birlikte toplam 3 kg/da 

SOP (Potasyum Sülfat) uygulanmıştır. 

Sulama 

Araştırmada istenilen çıkışların yakalanabilmesi ve yetersiz yağış 

durumunda ekimi takip eden ilk hafta içerisinde ilk çıkışların başlangıcı 

ile 3-4 yapraklı dönemde çıkış sulaması yapıldı. Deneme söküm 

tarihinden 15 gün öncesine kadar 6 adet sulama yapıldı. Sulamada 

yağmurlama sistemi kullanılmıştır.  

Hasat 

Deneme hasadının tamamı elle yapılmıştır. Sökülen pancarların 

yaprakları kesilerek ayrı ayrı kök-gövde tartılmış ve kayıt altına 

alınmıştır. 1 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde hasat edilen kök (gövde) 

çuvallanarak Amasya Şeker Fabrikası Gümüşhacıköy Bölge 

Kantarında analizleri yapılmıştır. 

Araştırma Tesadüf Blokları Deneme Deseni ‟ne göre 3 tekerrürlü 

olarak 23 Marta 2020 tarihinde kurulmuştur. Parseller 5 m uzunluğunda 

5 sıradan oluşmaktadır. Sıra arası mesafe 45 cm ve sıra üzeri mesafe ise 

16 cm olarak ayarlanmıştır. Denemede her parsel 9 m2 ‘ dir. Şeker 

pancarı hasat tarihleri ve bölge hasat tarihleri dikkate alınarak 1 Ekim 

ve 1 Kasım tarihinde sökülerek ölçüm ve analizler yapılmıştır. 
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Araştırmada İzlenecek Özellikler 

Şeker oranı (%) 

 Her parselden alınan yaklaşık 10 kg‟lık pancar örneklerinde soğuk 

digestion yöntemine göre Amasya Şeker Fabrikasında analizler 

yapılmıştır. Fabrikada öncelikle kıyıcıdan geçirilerek lapa haline 

getirilen pancarlardan alınan 26 gramlık örnek, 178,2 ml %0,3‟lük 

alüminyum sülfat çözeltisinde 2 dk. karıştırıldıktan sonra süzülüp 

polarimetrede okunmuştur. Şeker miktarı yüzde olarak belirlenmiştir. 

Kök verimi (kg/da) 

 Net hasat parselindeki bütün pancarlar başları kesildikten sonra 

üzerlerindeki toprak ve çamurlar temizlenip tartılarak, dekara kök 

verimi bulunmuştur. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

 Merzifon koşullarında, 4 farklı şeker pancarı çeşidinin (Emirata, 

Rodeo, Serenada, İndra) verim ve kalite özelliklerini belirlemek 

amacıyla; 2020 yılında Amasya ilinde Nisan-Ekim dönemi arasında 

yürütülen çalışmada; şeker oranı, kök verimi ve şeker verimi 

bakımından çeşitler arasındaki farklılıklar %1 düzeyinde önemli olduğu 

saptamıştır. Ancak hasat zamanları arasında istatistiki fark 

bulunmamıştır. Bu nedenle sadece ikinci hasat değerleri verilmiştir. 

Şeker oranı 

 Şeker oranı yönünden çeşitler arasında farklılıklar olduğu ve bu 

farklılıklarında istatistiksel anlamda %1 düzeyinde önemli olduğu 
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saptanmıştır. Çeşitlerin şeker oranı %14,30 ile %18,42 arasında 

değişim göstermiştir. Şeker oranı bakımından duncan testi sonucuna 

göre İndra çeşidi en yüksek şeker oranı grubunda yer alırken en düşük 

şeker oranı grubunda ise Rodeo ve Emirata çeşitleri yer almıştır. 

Kök verimi 

 Kök verimi yönünde çeşitler arasında farklılıklar olduğu ve bu 

farklılıklarında istatistiksel anlamda %1 düzeyinde önemli olduğu 

saptanmıştır. Çeşitlerin kök verimleri 7900 kg/da ile 9680 kg/da 

arasında değişiklik göstermiştir. Kök verimi bakımından duncan testi 

sonucuna göre Emirata çeşidi en yüksek verimli grubunda yer alırken 

en düşük kök verimi grubunda ise Rodeo çeşidi yer almıştır. 

 Farklı ekolojilerde yapılan benzer çalışmalarda araştırmacıların elde 

ettikleri şeker pancarı kök veriminin 3660 kg/da ile 9927 kg/da arasında 

değiştiği görülmektedir. (Kurtcebe 1999, Kamal-ud-din ve ark. 2003, 

Boyacıoğlu ve ark. 2014). 

Şeker verimi 

 Şeker verimi yönünde çeşitler arasında farklılıklar olduğu ve bu 

farklılıklarında istatistiksel anlamda %1 düzeyinde önemli olduğu 

saptanmıştır. Çeşitlerin şeker verimleri 1196 kg/da ile 1742 kg/da 

arasında değişiklik göstermiştir. Şeker verimi bakımından duncan testi 

sonucuna göre İndra çeşidi 1742 kg/da ile en yüksek verimli grubunda 

yer alırken en düşük şeker verimi grubunda ise Rodeo 1196 kg/da çeşidi 

yer almıştır. Şeker pancarında çeşit farklılıklarını ve çevre koşullarını 

incelemek için yaptığı denemede çeşitlerin üzerinde çevresel 
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faktörlerin yanında, çeşit faktörleri de istatistikî önem seviyesinde etkili 

olmaktadır (Takada ve ark. 1988). 

  

 

Araştırmada kök verimini, şeker verimini ve şeker oranını etkileyecek 

dış faktörler aynı olduğundan çeşitlerin genetik kabiliyetlerine bağlı 

olarak kök ve şeker verimi farklı olduğu tespit edilmiş ve bu farklılıkta 

istatistiksel anlamda önemli bulunmuştur. Çeşitlerin kök verimleri 

7960kg ile 9650kg arasında değişiklik göstermiştir. Kök verimi 

bakımından Duncan testi sonucuna göre Emirata çeşidi en yüksek 

grupta yer alırken en düşük kök verimi grubunda ise Rodeo çeşidi yer 

almıştır.  

SONUÇ 

Merzifon ekolojik koşullarında 2020 yılında gerçekleştirilen araştırma 

ile piyasada rekabet gücü yüksek firmalara ait yeni geliştirilen ve 

piyasaya sürülen 4 farklı şeker pancarı çeşidinin verim ve kalite 

özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada; şeker oranı, 

Tablo 1. Çeşitlere ait şeker oranı, kök verimi ve şeker verimi 

 

Çeşitler 

Şeker oranı 

(%) 

 

Kök verimi 

(kg/da) 

Şeker verimi 

(kg/da) 

Serenada 15.10b 8512b 1285b 

İndra 18.42a 8360b 1538a 

Rodeo 14.30c 7900c 1129c 

Emirata 14.31c 9680a 1385b 
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kök verimi ve şeker verimi incelenmiştir. Merzifon şartlarında yapılan 

araştırma sonucunda İndra çeşidi %18,34 ile şeker oranı taban pancar 

fiyatının üstünde bir değerde bulunmaktadır. Emirata çeşidi kök verimi 

açısından 9650 kg/da ve şeker veriminde 1742 kg/da ile en yüksek 

çeşitler grubunda yer almıştır. Bu araştırma bir yıllık bir çalışma olup, 

verim ve kalite bakımından uygun çeşit tavsiyesinde bulunmak için 

çalışmanın farklı yer ve yıllarda da denenmesi gerekmektedir. Bütün 

sonuçlar incelendiğinde kök verimi ile 9650 kg/da ile Emirata, şeker 

verimi ile 1742 kg/da olarak İndra çeşidi ve şeker oranı bakımından 

%18,34 ile İndra çeşidi benzer ekolojik şartlar için önerilmektedir. Bir 

diğer araştırma konusu olan hasat dönemi için istatistikler 

değerlendirildiğinde geç söküm bölge için önerilmektedir. 
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GİRİŞ 

Türkiye'nin toplam yem bitkisi ekili alanları 1,46 milyon hektar olup, 

ülkenin ekili alanlarının %8,6'sını kapsar, toplam kaba yem üretimi 7,48 

milyon ton kadardır. Yem bitkileri ekili alanı Doğu Anadolu, Ortadoğu 

Anadolu ve Doğu Marmara bölgelerinde yüksek iken, Doğu Karadeniz 

bölgesinde en düşük seviyededir. Genellikle, Akdeniz ve Ege 

bölgelerinde yıllık yem bitkileri ekimi daha önem taşımaktadır, zira bu 

bölgeler yem bitkileri yetiştiriciliği için en iyi iklim koşullarına sahiptir 

(Koç ve ark. 2012). 

 

Dünyada yem kıtlığı, sürekli artan nüfusun et ve süt ürünleri talebini 

karşılamak için hayvancılık üretiminin genişletilmesindeki büyük 

sorunlardan biridir (Salama ve ark. 2020). Hayvancılık için en büyük 

ve en ucuz yem tedarik kaynakları yem bitkileridir. Bunun için, yem 

bitkileri yetiştiriciliği mükemmel bir seçenektir (Animasaun ve ark., 

2018). 

  

Ülkemizde hayvan beslemede karşılaşılan en büyük sorun, nitelikli 

kaba yem üretiminin yetersizliğidir. Yeterli olmamakla birlikte, 

besleme değeri yüksek serin iklimlerde baklagil yem bitkilerinden 

yonca, korunga ve fiğ türlerinin üretimi yapılmaktadır. Buna karşılık 

yazlık baklagil yem bitkileri üretimi yok denecek ölçüdedir. Bu konuda 

Pennisetum benthium (name değer ‘Sibro’) dikkati çekebilecek bir yem 

bitkisi durumundadır, ancak Türkiye’de bu bitkinin ipek böceği gübresi 

kullanılarak yetiştiriciliğiyle ilgili bir araştırmaya daha önce hiç 

rastlanmamıştır. 
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Sibro (Pennisetum benthium), besin değeri yüksek, dik ve derin köklü 

baklagiller (Fabaceae) familyasından, Pakistan ve Hindistan kökenli, 

muson yağışlarının olduğu yerlerde kurak ve yarı kurak bölgelerde yem 

bitkisi olarak yetiştirilen bir bitkidir (Purseglove, 1981; Animasaun ve 

ark., 2018). Sibro Asya’da yem, yeşil gübre ve insan gıdası olarak 

yetiştirilen bir bitkidir (Arora ve Pahuja, 2008; Rao ve Shahid, 2011). 

Bu bitki aynı zamanda iyi bir yağ, vitamin ve karbonhidrat kaynağıdır 

(Hulse ve ark. 1980). Ayrıca tuzlu ve asitli topraklara karşı toleranslı 

olup, düşük verimli arazilere de iyi uyum sağlar (Jukanti ve ark. 2016). 

  

Hayvan gübresi, yem bitkileri için önemli bir besin kaynağıdır. Hayvan 

gübresi, tüm ana bitki besin maddelerini (azot, fosfor, potasyum ve 

sülfür) farklı miktarlarda içeren ‘mükemmel’ bir gübre olarak 

belirlenmiştir (AAFRD, 2006). Yem bitkileri yetiştiriciliğinde daha 

önce çoğu hayvanların gübreleri denenmiş, ancak hiçbir yem bitkisinin 

yetiştiriciliğinde ipek böceği gübresinin kullanıldığına rastlanmamıştır. 

Organik gübreler eski çağlardan beri tarımda bitkiler için besin kaynağı 

olarak kullanılmaktadır (Loss ve ark. 2019). Ali ve arkadaşları (2019) 

tarafından yürütülmüş bir çalışmada P. benthium yetiştiriciliğinde farklı 

hayvan gübreleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, koyun 

gübresiyle daha verimli sonuç alınmıştır.   

 

Bu çalışma, Çanakkale’de daha önce ipek böceği gübresi kullanılarak 

yetiştiriciliği yapılmamış ve temel yetiştiricilik bilgileri bilinmeyen P. 

benthium bitkisinde ipek böceği gübresinin farklı dozlarının bitkinin 

verimi, kalitesi ve bazı botanik özellikleri üzerine etkileri incelenmek 
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amacıyla yürütülmüştür. Böylelikle bu bitki, yöre ve benzer çevrelerde 

yem bitkileri yetiştiriciliğinin geliştirilmesine katkı sağlamış olacaktır. 

Bunun sonucunda hem yem bitkileri ekim alanı ve üretimi 

artırılabilecek hem de toprağın verimliliği korunabilecektir. 

  

Bu kitap bölümü, Pennisetum benthium yem bitkisinin Çanakkale 

koşullarında ekonomik olarak yetiştirilip yetiştirilemeyeceği ve bu 

yetiştiricilikte ipek böceği gübresinin farklı dozlarının etkilerinin ne 

seviyede olacağı sorularına cevap bulmak için yazılmıştır. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM  

Denemede Pennisetum benthium tohumları başta olmak üzere ipek 

böceği gübresi (sıvı halinde), bitki yetiştirme saksıları (toplam 25 adet 

saksı) ve toprak materyal olarak kullanılmıştır.  Araştırma Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nün 

bitki yetiştirme ünitesinde 2019 yılında yürütülmüştür. Bu çalışmada 

kullanılan P. benthium tohumları Pakistan’ın Kech (Turbat) şehrinin 

Kalatuk ilçesinden temin edilmiştir. Ön denemesinde yem bitkisi 

denilen P. benthium’un tohumları petri kaplarında (5x5cm) 

yetiştirilerek ipek böceği gübresinin (sıvı halinde) dört farklı dozu (5ml, 

10ml, 15ml, 20ml + kontrol) bitki verimi, kalitesi ve bazı botanik 

özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Esas denemesinde ise P. 

benthium’un tohumları bitki yetiştirme saksılarında (7 numara saksı) 

yetiştirilerek ipek böceği gübresinin (sıvı halinde) dört farklı dozu 

(10ml, 20ml, 30ml, 40ml + kontrol) bitki verimi, kalitesi ve bazı botanik 

özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir (Şekil 1). Hem ön hem de esas 
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denemeleri 10 (5+5) parselden oluşup, her parselde 5 tekerrür (10x5) 

ve her tekerrürde 5 adet P. benthium tohumu (5x50) gelecek şekilde 

toplam 250 adet tohum kullanılmıştır. Petri kapları denemesinde her 

petri kabına 150 gram, saksılar denemesinde ise her bir saksıda 2 kg 

toprak hassas terazi yardımıyla tartarak konulmuştur. Topraklar 

denemede kullanılmadan önce 48 saatlik bir süre için 70 derece 

sıcaklıkta bekletilmiştir. Denemeler haftada bir kontrol edilerek sulama 

yapılmıştır. Aynı zamanda çıkışı yapmış olan bitki/bitkiler 

kaydedilmiştir. Her denemedeki tohumların çıkış yapabilmesi için 2’şer 

ay (8 hafta) bir süre sağlanmıştır. Bu süre içerisinde çıkış yapmamış 

tohumlar denemede dâhil edilmemiş, sadece çıkış yapan bitkiler esas 

alınarak deneme sürdürülmüştür. Aşağıda çıkış yapmış bitkilerin bazı 

botanik özellikleri incelenmiştir. 

 

 
Şekil 1: Denemelerin Kurulması  
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İNCELENMİŞ ÖZELLİKLER VE YÖNTEMLERİ 

 Çıkış Tarihi (Gün) 

Ekim zamanından bitkilerin çıkış yaptıkları tarihe kadar geçen gün 

sayısı esas alınmıştır (Temel ve ark., 2015). 

 Bitki Boyu (cm) 

Ekim tarihinde iki ay sonra her parselden rastgele seçilen 3 bitkinin 

toprak seviyesinden bitkilerin uç noktasına kadar olan mesafesi ölçülüp 

ortalaması alınmıştır. Alınan ortalamalar bitki boyu olarak (cm) 

belirtilmiştir (Turner, 2008; Keskin ve ark. 2017). 

Yaprak Boyu (cm) 

Her parselden rastgele seçilen 3 bitkinin bir yaprağının cm cinsinde 

ölçümü alınıp, daha sonra seçilmiş bütün yaprak boylarının bir araya 

toplanıp ortalaması çıkartılmıştır (Bueno, 1979). 

Yaprak Sayısı (Adet) 

Denemenin kurulmasından iki ay sonra bitki başına yaprak sayısı 

(adet/bitki) kaydedilmiştir. Daha sonra en az yaprak sayısına ve en çok 

yaprak sayısına ait olan bitki parselleri ayırt edilmiştir (Ekiz, 1983; 

Keskin ve ark. 2017). 

Yaprak Ağırlığı (g) 

Her parselden rastgele 3 bitki seçilmiş, o bitkilerin sadece bir 

yaprağının ağırlığı hassas terazi yardımıyla ölçülmüştür. Daha sonra 
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ağırlığı alınmış olan bütün yaprakların ağırlığı toplanıp ortalama yaprak 

ağırlığı çıkartılmıştır (Ohlsson, 1991). 

 

Kök Sayısı (Adet) 

 

Denemelere son verilmeden önce her parselden rastgele 3 bitki kökten 

çıkartılıp sadece kökünün tümü sayılarak kaydedilmiştir (Tosun, 1974). 

 

Kök Ağırlığı (g) 

 

İlk önce her parselden rastgele 3 bitki seçilerek hassas terazi yardımıyla 

seçilmiş olan o bitkilerin kök ağırlığı alınmıştır. Daha sonra alınmış 

olan bütün bitki köklerinin ağırlığının ortalaması çıkartılmıştır (Altın ve 

Gökkuş, 1998). 

 

Toprak Üstü Bitki Bioması (g) 

 

Nokta kesme yöntemi (PIM) yardımıyla toprak üstü bitki biomasının 

tahminleri yapılmaktadır (Jonasson, 1988). Denemelerin sonunda 

bitkinin toprak üstü bütün aksamları (bitki yaprağı, bitki sapı, bitki dalı) 

ile birlikte hassas terazi yardımıyla toprak üstü bitki bioması ortaya 

çıkartılmıştır (Van ve ark. 1991; Bendig ve ark. 2014). 

 

Toprak Altı Bitki Bioması (g) 

 

Aynı şekilde toprak altı bitki bioması (kökler) da hassas terazi 

yardımıyla ölçülmüştür (Bolinder ve ark. 2002; Subedi ve ark. 2006). 

 

Son olarak, verilerin analizi SAS istatistik paket programına göre analiz 

edilmiş, ortalamalar arasındaki fark LSD (%5)’e göre bulunmuştur. 
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ARAŞTIRMA SONUÇLARI  

 

Bu çalışmayla daha önce Türkiye’de yem bitkisi olarak yetiştirilmemiş 

olan Pennisetum benthium’un temel yetiştiricilik bitkilerinden ipek 

böceği gübresinin farklı dozlarının verim ve kalitesi üzerine etkileri 

araştırılmıştır. Böylelikle yazlık baklagil yetiştiriciliğin sınırlı olduğu 

ülkemizde ekim nöbetine alınabilecek alternatif bir bitki kazandırılmış 

olmaktadır. 

 

Bitki Çıkışı 

 

Projenin sonuçlarına göre ilk bitki çıkışı ekimden bir hafta sonra 

(27.06.2019) ipek böceği gübresinin uygulandığı Deneme B’nin birinci 

tekerrüründe 20 ml gübre dozunda ve Deneme D’nin beşinci 

tekerrüründe 30 ml gübre dozunda kaydedilmiştir (Şekil 2). En geç bitki 

çıkışı ise ekim yapıldıktan dört hafta sonra (18.07.2019) Deneme E (40 

ml ipek böceği gübre dozu)’nin 3. ve 4. tekerrürlerinde rastlanmıştır. 

Deneme B’nin beşinci (20 ml ipek böceği gübre dozu), Deneme D’nin 

ikinci (30 ml ipek böceği gübre dozu) ve Kontrol (ipek böceği gübresi 

kullanılmayan) parselinin 2, 3 ve 5. tekerrürlerinde araştırma boyunca 

herhangi bir bitki çıkışı olmamıştır. 

 
Şekil 2: Pennisetum benthium’un İlk Çıkışından Bir Görünüm 
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 Bitki Boyu (cm) 

 

Bitki boyuna bakıldığında (Şekil 3), ortalama en uzun (71 cm) boya 

sahip olan bitkiler Deneme E (40 ml ipek böceği gübresi dozu)’nin 5. 

tekerrüründe, en kısa (7 cm) boya sahip olan bitkiler ise Deneme A (10 

ml ipek böceği gübresi dozu) ve Deneme B (20 ml ipek böceği gübresi 

dozu)’nin ikinci tekerrüründe tespit edilmiştir (Tablo 1). 

 

Tablo 1: İpek Böceği Gübresinin Farklı Dozların Pennisetum benthium’un Bitki 

Boyuna Etkisi (cm) 

 

Tekerrürler 
Dozlar 

10ml 20ml 30ml 40ml Kontrol 

T1 14 14 46 57 60 

T2 07 07 00 32 00 

T3 11 11 12 68 00 

T4 13 21 57 25 61 

T5 12 00 28 71 00 

 

   
Şekil 3: Pennisetum benthium’un Farklı Bitki Boylarına Ait Bir Görünüm 
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Yaprak Boyu (cm) 

 

Sibro bitkisinin yaprak boylarına baktığımızda, ortalama en uzun (58 

cm) boya sahip olan yapraklar Deneme E (40 ml ipek böceği gübresi 

dozu)’nin 5. tekerrüründe, en kısa (4 cm) boya sahip olan yaprak ise 

Deneme A (10 ml ipek böceği gübresi dozu) ve Deneme B (20 ml ipek 

böceği gübresi dozu)’nin ikinci tekerrürlerinde kaydedilmiştir (Tablo 2) 

(Şekil 4). 

 

Tablo 2: İpek Böceği Gübresinin Farklı Dozların Pennisetum benthium’un Yaprak 

Boyuna Etkisi (cm) 

 

Tekerrürler 
Dozlar 

10ml 20ml 30ml 40ml Kontrol 

T1 10 11 36 44 47 

T2 04 04 00 25 00 

T3 09 08 10 55 00 

T4 08 15 44 21 48 

T5 10 00 21 58 00 

 

  
Şekil 4: Pennisetum benthium’un Yaprak Boylarına Özgü Bir Görünüm. 
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Yaprak Sayısı (Adet) 

 

Bitki başına en fazla yaprak sayısı (10 yaprak/bitki) aynı şekilde 

Deneme E (40 ml ipek böceği gübresi dozu)’nin 5. tekerrüründe, en az 

yaprak sayısına (2 yaprak/bitki) sahip olan bitkiler ise Deneme B (20 

ml ipek böceği gübresi dozu)’nin üçüncü tekerrüründe bulunmuşlardır 

(Tablo 3) (Şekil 5). 

 

Tablo 3. İpek Böceği Gübresinin Farklı Dozların Pennisetum benthium’un Yaprak 

Sayısına Etkisi (Adet) 

 

Tekerrürler 
Dozlar 

10ml 20ml 30ml 40ml Kontrol 

T1 03 04 04 06 06 

T2 03 03 00 03 00 

T3 04 02 06 07 00 

T4 04 04 08 05 08 

T5 04 00 07 10 00 

 

 
Şekil 5. Pennisetum benthium’da Bitki Başına Yaprak Sayılarına Ait Bir Görünüm. 
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Yaprak Ağırlığı (g) 

 

Bu çalışmada Pennisetum benthium’un yaprak ağırlığı da incelenmiştir 

(Şekil 6). Sonuçlara baktığımızda en fazla ağırlığa (8,2 g) sahip olan 

yapraklar Deneme E (40 ml ipek böceği gübresi dozu)’nin 5. 

tekerrüründe ve en az ağırlıklı (0,2 g) olan yapraklar Deneme A (10 ml 

ipek böceği gübresi dozu)’nın dördüncü tekerrüründe ve Deneme B 

(20ml ipek böceği gübresi dozu)’nin ikinci tekerrüründe ortaya 

çıkmıştır. İpek böceği gübresinin farklı dozlarının P. benthium’un 

yaprak ağırlığına etkisiyle ilgili veriler Tablo 4’de sunulmaktadır. 

 

Tablo 4. İpek Böceği Gübresinin Farklı Dozların Pennisetum benthium’un Yaprak 

Ağırlığına Etkisi (g) 

 

Tekerrürler 
Dozlar 

10ml 20ml 30ml 40ml Kontrol 

T1 0,6 0,4 1,7 4,1 5,7 

T2 0,8 0,2 0,0 2,9 0,0 

T3 0,5 0,5 0,4 6,9 0,0 

T4 0,2 0,3 3,5 1,6 4,2 

T5 0,6 0,0 1,8 8,2 0,0 
 

 
Şekil 6. Hassas terazi ile Pennisetum benthium yaprak ağırlıklarının 

alınmasına ait bir görünüm. 
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Kök Sayısı (Adet) 

 

Tablo 5’de yem bitkisi olan P. benthium’un kök sayısına özgü verilere 

bakıldığında, en fazla kök sayısına (35 adet/bitki) sahip olan bitkiler 

Deneme E (40 ml ipek böceği gübresi dozu)’nin 3. tekerrüründe (Şekil 

7), en az kök sayısına (2 adet/bitki) sahip olan bitkiler ise Deneme A 

(10 ml ipek böceği gübresi dozu)’nın hem üçüncü hem de dördüncü 

tekerrürlerinden elde edilmiştir. 

 

Tablo 5. İpek Böceği Gübresinin Farklı Dozların Pennisetum benthium’un Kök 

Sayısına Etkisi (Adet) 

 

Tekerrürler 
Dozlar 

10ml 20ml 30ml 40ml Kontrol 

T1 05 08 30 34 25 

T2 03 05 00 22 00 

T3 02 07 04 35 00 

T4 02 18 30 13 21 

T5 04 00 11 08 00 

 

  
Şekil 7. Pennisetum benthium’un Kök Sayılarına Ait Görünümler. 
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Kök Ağırlığı (g) 

 

Sibro bitkisinin ortalama kök ağırlığına baktığımızda, en yüksek (164 

g) kök ağırlığına sahip olan bitkiler Deneme E (40 ml ipek böceği 

gübresi dozu)’nin 3. tekerrüründe, en düşük (0,1g) ağırlığa sahip olan 

bitki kökleri ise Deneme A (10 ml ipek böceği gübresi dozu)’nın 2., 4. 

ve 5. tekerrürlerinde ve Deneme B (20 ml ipek böceği gübresi dozu)’nin 

ikinci tekerrüründe ortaya konulmuştur (Tablo 6). 

 

Tablo 6. İpek Böceği Gübresinin Farklı Dozlarının Pennisetum benthium’un Kök 

Ağırlığına Etkisi (g) 

 

Tekerrürler 
Dozlar 

10ml 20ml 30ml 40ml Kontrol 

T1 3,7 1,5 26 57,5 52 

T2 0,1 0,1 0,0 52 0,0 

T3 0,7 0,4 0,4 164 0,0 

T4 0,1 11,4 88 7,8 33 

T5 0,1 0,0 8,5 40 0,0 

 

Toprak Üstü Bitki Bioması (g) 

 

Bitki bioması bitkilerde tür bolluğu, tür zenginliği ve tür düzgünlüğünü 

değerlendirmek amacıyla ölçülmektedir (Mason ve ark., 2002). 

Pennisetum benthium’un toprak üstü bitki biomasına ait sonuç 

verilerine göre (Tablo 7), ortalama en yüksek (115 g) biomasına ait olan 

bitkiler Deneme E (40 ml ipek böceği gübresi dozu)’nin yine 3. 

tekerrüründe, en düşük (0,1 g) biomasa sahip olan bitkiler ise Deneme 
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A (10 ml ipek böceği gübresi dozu)’nın 2. ve 4. tekerrürlerinde tespit 

edilmiştir. 

 

Tablo 7. İpek Böceği Gübresinin Farklı Dozlarının Pennisetum benthium’un Toprak 

Üstü Biomasına Etkisi (g) 

 

Tekerrürler 

Dozlar 

10ml 20ml 30ml 40ml Kontrol 

T1 0,6 0,9 20 34 52,3 

T2 0,1 0,2 0,0 39 0,0 

T3 0,3 0,5 0,3 115 0,0 

T4 0,1 3,0 82 14 34 

T5 0,4 0,0 94 72 0,0 

 

 

Toprak Altı Bitki Bioması (g) 

 

Bitkinin toprak altı biomasının sonuçlarına göre (Şekil 8), en yüksek 

(164 g) toprak altı biomasına ait olan bitkiler Deneme E (40 ml ipek 

böceği gübresi dozu)’nin 3. tekerrüründe, en düşük (0,1 g) toprak altı 

biomasına sahip olan bitkiler ise Deneme A (10 ml ipek böceği gübresi 

dozu)’nın 2, 4 ve 5. tekerrürlerinde kaydedilmiştir (Tablo 8). 
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Tablo 8. İpek Böceği Gübresinin Farklı Dozların Pennisetum benthium’un Toprak 

Altı Biomasına Etkisi (g) 

 

Tekerrürler 
Dozlar 

10ml 20ml 30ml 40ml Kontrol 

T1 3,7 1,5 26 57,3 52 

T2 0,1 0,2 0,0 52,3 0,0 

T3 0,7 0,4 0,4 164 0,0 

T4 0,1 11,4 88 7,8 33 

T5 0,1 0,0 8,3 40 0,0 

 

 
Şekil 8: Pennisetum benthium Toprak Altı Bitki Biomasına Ait Görünümler. 

 

 

Bu proje neticesinde, Çanakkale ve ilçelerinde küçük ve büyük baş 

hayvanlara ek bir yem bitkisi olarak P. benthium’un yetiştiriciliğinde 

hem kalite hem de verim açısından ipek böceği gübresinin 40 ml/da (40 

x 1000 m2 = 40000) veya 4 kg/da (100 x 40 = 4000 g yani 100 g ipek 

böceği gübresi/1lt su) dozunun uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 
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GİRİŞ 

Büyüme canlı organizmaların en önemli özelliklerinden birisidir. 

Büyüme, bitkinin organlarının büyümesi ve kuru madde birikiminde 

meydana gelen geri dönüşümsüz artış olarak tanımlanmaktadır. 

Büyüme aynı zamanda metabolik enerjiye gereksinim duyan süreçtir. 

Büyümenin meydana gelmesi için hücrelerdeki anabolik reaksiyonların 

katabolik reaksiyonlara göre daha hızlı bir şekilde meydana gelmesi 

gerekir (Larcher, 1995). Ancak bitki büyümesi bitkinin yapısındaki bazı 

değişimlerle, bitkiye ait yapısal elementlerin ve bitki yapısını meydana 

getiren çeşitli organların oluşumuyla da yakından ilgilidir. Bitkilerde 

büyüme ve gelişme olayları, çeşitli çevre faktörleri ve her bitkinin 

kendine özgü olan iç özelliklerine yani genetiğine bağlıdır. Büyüme ve 

gelişmeyi etkileyen çevre faktörlerine dış faktörler, bitkiden 

kaynaklanan faktörlere de iç faktörler adı verilir. 

DIŞ FAKTÖRLER 

Işığın dalga boyu, yoğunluğu ve süresi gibi özellikleri bitkilerde 

büyüme ve gelişmeyi farklı şekillerde etkileyebilir (Kadıoğlu, 

2011).Sıcaklık da bitkilerde büyüme ve gelişmeyi etkileyen bir dış 

faktördür. Bitkilerde büyümenin en yüksek olduğu seviyedeki sıcaklığa 

optimum sıcaklık denir. Bitkide büyüme hızını azaltan en düşük 

sıcaklık değerine minimum sıcaklık, en yüksek sıcaklık değerine ise 

maksimum sıcaklık denir.  

Toprakta bulunan su ve mineral madde miktarı da bitki büyümesini ve 

gelişmesini etkileyen dışsal faktörlerdir. Topraktaki su miktarının 
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optimum değerin altına düşmesi kuralığa, üzerine çıkması ise sel 

olayına ve gözenekleri suyla dolmuş havasız toprak oluşumuna neden 

olur. Her iki durumda da bitki büyümesinde bir gerileme meydana 

gelmektedir. Bunun dışında hem iklimsel faktörler hem de antropojenik 

aktiviteler nedeniyle topraklarda zamanla tuzlanma görülebilir. Bu 

durumda da topraktaki tuz birikimi ve bitki türüne bağlı olarak büyüme 

ve gelişmede yavaşlama meydana gelir. 

İÇ FAKTÖRLER 

 Bitkilerde büyüme ve gelişmeyi etkileyen iç faktörler arasında en 

önemlisi hormonlarıdır. Oksinler, giberellinler, sitokininler, absisik asit 

(ABA), etilen ve poliaminler gibi hormonların miktarında meydana 

gelen değişimler; bitkilerde tohum çimlenmesi, fide büyümesi, yaprak 

genişlemesi, dormansi, apikal dominansi, vernalizasyon, çiçeklenme, 

meyve ve tohum oluşması ve olgunlaşması gibi birçok olay üzerinde 

etkilidir. 

Bitkilerde büyüme ve gelişme ancak uygun çevre koşulları altında 

normal seyrinde gerçekleşebilir. Çevre koşullarında meydana gelen her 

değişim, bitki büyüme ve gelişmesini de belirli oranda etkilemekte ve 

stres kavramını ortaya çıkarmaktadır (Canavar, 2018). 

Bitkilerin büyümesini ve gelişmesini yavaşlatan veya durduran, elde 

edilen ürünün miktarının ve kalitesinin azalmasına neden olan her türlü 

faktöre stres faktörü denir. Ancak stres faktörlerinin oluşturduğu zarar 

bitkinin adaptasyon derecesine bağlı olarak değişir. Bu durum, değişik 
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bitkilerin değişik bölgelerde en iyi şekilde yetişmelerini belirleyen 

temel faktördür.  

Stres faktörleri kökenlerine göre abiyotik ve biyotik faktörler olarak 

sınıflandırılmaktadır (Alexieva ve ark., 2003). Bu faktörler, tane 

verimini azalttığı gibi, bu arazilerde tarım yapılmasını kısıtlayan veya 

engelleyen faktörlerdir. Bir bitkinin olumsuz koşullar altında canlılığını 

sürdürme yeteneğine stres direnci denir. Stres fizyolojisinde önemli 

olan iki kavram daha vardır. Bunlardan biri olan “adaptasyon” bitkilerin 

uzun süreli çevresel değişimlere verdiği genotipik bir cevaptır (Huner 

ve ark., 1998). Bitkilerde büyüme ve gelişmeyi olumsuz yönde 

etkileyen en önemli çevresel stres faktörlerinden birisi de tuzluluktur 

(Allakhverdiev ve ark., 2000).  

Dünyadaki toplam toprakların yaklaşık %46’sı kurak ve yarı kurak 

iklim bölgelerinde yer almaktadır. Bu iklim bölgelerinde sulu tarım 

yapılan arazilerin yaklaşık %50’sinde ise farklı seviyelerde tuzluluk 

problemi vardır. Dünya Toprak Haritası verilerine göre dünya 

genelinde 932 milyon ha tuzdan etkilenmiş ve üretkenliği kısıtlanmış 

araziler bulunduğu bildirilmektedir. Bu tip problemli topraklar 

Afrika’da 80.4 milyon ha, Avrupa’da 30.8 milyon ha, Avustralya’da 

357.6 milyon ha, Amerika’da 146.9 milyon ha ve Asya kıtasında 316.5 

milyon ha alan üzerinde yayılmıştır. Dünyada her yıl 10 milyon ha arazi 

tuzluluk problemi sebebiyle elden çıkmakta ve kullanılamaz hale 

gelmektedir. Bitki gelişimine zarar vererek ürün kayıplarına neden olan 

toprakların ikincil tuzlulaşması daha çok kurak ve yarı kurak iklimlerde 

özellikle de taban suyunun yüksek olduğu bölgelerde ortaya 
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çıkmaktadır. Türkiye’deki geniş alanlar anılan iklim ve coğrafi 

özelliklerini taşıdığından topraklar tuzlulaşmadan etkilenmiş ve hatta 

bazı alanlar yüksek tuzluluk nedeniyle terk edilmiş durumdadır. 

Sulu tarıma yeni açılan alanlarda, genellikle çiftçinin sulu tarım 

konusunda yeterli bilgisi bulunmamaktadır. Bu nedenle başlangıçta 

fazla su verildiğinde üretimde önemli artışlar olduğunu gören 

çiftçiler, sürekli fazla su vererek topraktaki tuz seviyesinin artmasına 

neden olmaktadır. Halbuki en kaliteli sulama suları bile belirli bir 

miktar tuz içermektedir. 

Tuzlulaşma doğal oluşabildiği gibi genellikle tarımsal sulamalardan 

sonra ortaya çıkmaktadır. Tuzluluğun daha da şiddetlenmesi halinde 

verim kayıpları oluşmaktadır. Ayrıca toprak yüzeyinde tuzun birikmesi, 

dağılması, toprak yüzeyinin yağ dökülmüş gibi görünüm alması ve 

halofit bitki (tuzu seven) çıkışlarındaki artışlar tuzlanmayı gözle 

görülebilir hale getirmiştir. En doğrusu toprak tuzluluğu hakkında 

doğru karar verebilmek için, kurak ve yarı kurak iklimlerde sulu tarım 

yapılan ve taban suyu yüksek olan alanlarda yılda en az bir kez 1 metre 

derinliğine kadar toprak örneklerinin alınarak analiz edilmesi ve 

izlenmesi gerekmektedir (Anonim, 2021 a). 

Sulu tarıma yeni başlanan kurak ve yarı kurak alanlarda tuza orta 

dayanıklı bitkilerin ekilmesi ile hafif ve orta tuzlulaşma çiftçiler 

tarafından Ancak tuza duyarlı başka bir bitki ekildiği zaman ortaya 

çıkan verim kayıpları ve yapılan toprak analizleri sonucunda toprağın 

tuzlulaştığı farkedilmektedir. Kurak ve yarı kurak bölgelerde yetersiz 

yağıştan dolayı çözünebilir tuzlar toprak profilinden yer altı hidrolojik 
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döngüsüne katılacak kadar taşınamamakta, özellikle sıcak ve yağışsız 

olan dönemlerde, tuzlu taban suları kılcal yükselme ile toprak yüzeyine 

kadar ulaşabilmektedir. Evaporasyonun (buharlaşma) yüksek oluşu 

nedeni ile sular, toprak yüzeyinden kaybolurken beraberinde taşıdıkları 

tuzları toprak yüzeyinde veya yüzeye yakın kısımlarda 

bırakmaktadır. Bu bölgelerdeki tuzlulaşmanın temel nedeni yağışların 

yetersiz, buna karşılık evaporasyonun yüksek olmasıdır. 

TUZLULUK ÇEŞİTLERİ 

Topraktaki tuzluluk, doğal ve yapay oluşum olmak üzere iki şekilde 

olmaktadır.  Bunlardan birincisi normal oluşum süreci, ikincisi ise 

antropojendir. 

1)Doğal Oluşum; kurak-yarı kurak, düz veya düze yakın havzalarda 

toprakta drenaj yetersizliğinde, yağışlarla tuzların taşınmasıyla veya 

aşırı sıcaklık şartlarında tuzların kapillarite ile yukarı çıkmasıyla oluşur. 

2)Yapay Oluşum; sulama veya gübreleme ile oluşan tuzluluk; yetersiz 

yağış alan yarı kurak ve kurak bölgelerde sulama suyunun kalitesi, 

yoğun yetiştiricilik yapılan alanlarda yüksek konsantrasyonlarda 

kullanılan gübrelerin uzun yıllar boyunca birikimi ile oluşmaktadır 

(Sönmez ve Sönmez 2007, Özbek ve ark., 1999). 

YAPAY TUZLULUK 

Kimyasal olarak bileşimi nötral tuzlar olan gübrelerin toprağa her yıl 

değişen ve artan oranlarda uygulanması toprak tuzluluğunu artırmakta 

ve böylece ürün verimi ve kalitesi olumsuz etkilenebilmekte-

dir.Kimyasal gübrelerin tuz içeriklerinin yüksekliği, ihtiyaç fazlası 
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kullanımında birikim etkisiyle ciddi sorunlar 

oluşturabilmektedir. Ayrıca gübrelerin ayrı veya birbirleriyle kombine 

kullanımları sonucu tuzluluk değerinin artabileceği göz önüne alınarak 

analiz sonuçlarına göre gübre programları belirlenmelidir. Yüksek tuz 

konsantrasyonu bitkilerin verim ve kalitelerinde azalmaya neden 

olmakla birlikte toprağın fiziksel yapısında da özellikle Na iyonunun 

baskın olması durumunda önemli zararların oluşmasına neden 

olmaktadır (Sönmez ve Sönmez, 2007). 

TUZLULUĞUN OLUŞMASINDA ETKİLİ OLAN UNSURLAR 

a. Okyanuslar: Okyanuslara birleşen delta ovaları, gel-git olayları, 

deniz serpintileri ve tuzlu suyun arazilere ulaşması ile, 

b. Ana materyal: Daha önce deniz tabanı olup jeolojik olaylar sonucu 

suyu çekilen bölgelerde uzun yıllar tuzlu deniz suyuna maruz kalan 

deniz orijinli kayaların, ana kayada mevcut olan tuzların, sular ve diğer 

bazı fiziksel ve kimyasal etkilerle ayrışmaları ile, 

c. Topografya ve arazi drenaj durumu: Kapalı havzalar, taban suyu 

akışını engelleyen geçirimsiz tabakaların sebep olduğu yüksek taban 

suyu, taban suyunun kapillar yükselmesi ve buharlaşma ile, kurak ve 

yarı kurak bölgelerde, yetersiz yağış sebebiyle, tuzların yıkanması ve 

taban suyuna karışması zordur ve çoğu zaman yer altı sularının açık 

denizlere ulaşamaması sebebiyle, 

d. Sulama suyu kalitesi: Belli zamanda belli hacimdeki suyun 

bıraktığı toplam tuz miktarı olan tuz yükünün fazla olması ile, 

e. Kültürel işlemler: Aşırı ve hatalı sulama ve aşırı gübre kullanımı ile; 
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f. Tek tip (Monokültür) tarım: Tek tip ürün yetiştirilmesi sonucu 

topraklarda tuz yoğunluğu artar ve tuzluluk meydana gelir (Anonim, 

2021 b). 

TUZLULUĞUN TOPRAK ÜZERİNE OLUMSUZ ETKİLERİ 

 Bitki yetişme ortamındaki fazla tuz konsantrasyonu bitkinin 

gelişmesini önemli ölçüde sınırlandırır. 

Tuza karşı gösterdikleri tepkilere göre bitkiler : 

1. Halofitler (tuza dayanıklı bitkiler) 

2. Glikofitler (tuza duyarlı olan bitkiler) 

Bitkilerde tuzdan kaçma ve tuza tolerans olarak bilinen iki mekanizma 

bulunmaktadır. Tuzdan kaçma, bitkinin tuz alımını engelleyerek 

toksisiteyi önlemesidir. Tuza tolerans ise bitkinin Na+ ’yı fazla aldığı 

halde zararlanmanın az ya da hiç olmaması, bitkide doku toleransının 

olmasıdır (Pakniyat et al. 1997). 

Tuzlu toprakların kullanımında en ekonomik ve yaygın yöntem tuza 

dayanıklı bitkilerin yetiştirilmesidir. Toprağın tuz konsantrasyonu 

tespit edilerek ona uygun bitkiler yetiştirilmelidir. 

Bitki dokularındaki su miktarını düzenleyen mekanizma suyun alınımı 

ve kaybedilmesi ile ilgilidir. Tuz stresi altındaki bitkilerin dokuların-

daki su miktarı türe ve aynı türün genotiplerine bağlı olarak 

değişebilmektedir. Tuzlu koşullarda dokularındaki su miktarı daha 

fazla olan bitkiler tuza daha toleranslı olarak kabul edilmektedir. 

Günümüzde yaprakların sahip olduğu su miktarının, bitkilerin genel su 
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durumunun belirlenmesinde en güvenilir gösterge olduğu 

değerlendirilmektedir. Bitkilerde uygulanan tuz konsantrasyonu 

arttıkça su potansiyeli ve ozmotik potansiyelin daha negatif değerlere 

sahip olduğu, turgor basıncının ise arttığı belirlenmiştir (Romeroaranda 

ve ark., 2001; Ahmad ve ark., 2012). 

İnsanların bitkilerin gen kaynaklarını koruma isteğinin artması, 

toplumun tarımda sürdürülebilme isteğinin artması, ekilebilir 

toprakların geleceğe bırakılabilmesi, gelecek nesillerin yaşamını devam 

ettirebilmelerinin bizlere bağlı olduğu bilincinin yerleşmesi bazı 

konuların ön plana çıkmasını sağlamıştır. Tuzluluk, kuraklıktan sonra 

tarımsal üretimi en fazla sınırlayan abiyotik stres faktörüdür. Bugün 

dünyada bitkisel üretim yapılan alanların yaklaşık %15-20’si ve sulu 

tarım alanlarının ise yaklaşık %20-50’si tuzluluktan etkilenmektedir 

(Zhu 2001; Pitman and Läuchli 2002; Tuteja 2007). Ülkemizde ise 

verimsiz alanlar yüzey alanının %2’sini kaplarken, bu çorak alanların 

da %74’ü tuzlu topraklardan oluşturmaktadır (Kendirli ve ark. 2005). 

Bitkilerde osmotik stres ve iyon stresi şeklinde ortaya çıkan tuzluluk 

stresi, büyüme ve gelişimi engelleyerek bitkide; yapısal, fizyolojik, 

biyokimyasal ve moleküler düzeylerde değişimlere yol açmaktadır 

(Çulha ve Çakırlar 2011). Bu durum çimlenmede olduğu gibi aynı 

zamanda verimi kısıtlayıcı bir faktör olarak da karsımıza çıkmaktadır. 

Tahıllar, insan ve hayvan beslenmesindeki yadsınamaz önemlerinin 

yanında, tarımsal, ekolojik ve sosyo-ekonomik yönden de önemli 

olduğu için ülkemiz tarımında vazgeçilmez ürün grubudurlar. Buğday, 

arpa, yulaf, çavdar, tritikale kapsayan serin iklim tahılları gerek ekim 
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alanları, gerekse üretim miktarları bakımından dünya genelinde ve 

ülkemizde önemli bir yere sahiptirler (Kün, 1996; Anonim, 2013). Arpa 

(Hordeum spp.), arkeolojik kazılardan elde edilen bilgilere göre ilk 

kültüre alınan tek yıllık uzun gün bitkisidir. Mısır’da M.Ö. 5-6 bin 

yıllarında buğdaydan daha önce kültüre alındığı anlaşılmıştır. Yaklaşık 

10 bin yıldan beri yetiştirilen arpanın Anadolu’da da çok eski bir 

geçmişinin olduğu bilinmektedir. Arpa dünyada buğday, mısır ve 

çeltikten sonra gelen dördüncü önemli tahıl olup serin iklim tahılları 

içinde buğdaydan sonra ekimi yapılan ikinci önemli tahıldır (Kün 

1996). Tahıllar, insan ve hayvan beslenmesindeki yadsınamaz 

önemlerinin yanında, tarımsal, ekolojik ve sosyo-ekonomik yönden de 

önemli olduğu için ülkemiz tarımında vazgeçilmez ürün grubudurlar. 

Buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale kapsayan serin iklim tahılları 

gerek ekim alanları, gerekse üretim miktarları bakımından dünya 

genelinde ve ülkemizde önemli bir yere sahiptirler (Kün, 1996; 

Anonim, 2013) Besleyicilik değeri mısırın %95'i kadar olan arpa,  

önemli bir hayvan yemidir.  Aynı zamanda bira sanayisinin de 

hammadde kaynağıdır.  Verimi kısıtlayıcı tuzlu alanlardaki ekonomik 

kayıpların en aza indirilmesi en uygun bitki türü veya çeşitlerinin 

belirlenmesi ile mümkün olmaktadır. Osmotik etki, toksik iyon etkisi 

ve özellikle de besin maddelerindeki düzensizlikleri kapsayan bir olay 

olan tuz stresi; bitkilerin morfolojik, anatomik ve moleküler düzeyde 

tepki gösterdikleri önemli bir olaydır (Salisbury ve Ross,  1992).    

Doğal  ve yapay yetiştirme ortamlarında NaCl, CaCl2 ve  KCl  oldukça  

fazla  rastlanan  tuz kaynakları  arasında  ilk  sıralarda  yer almaktadır  

Bitkilerin   bu   bileşiklere verdikleri tepkilerinin tür ve çeşitlere göre 
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değişim  gösterdikleri  ifade  edilmektedir ( Demiroğlu  Topçu  ve  ark.,  

2016). Tuzluluğun çimlenmeyi geciktirmesi tüm bitki türlerinde 

görülebilen bir durumdur. Çimlenme ortamındaki tuzlar,  ortamın 

osmotik basıncını yükselterek tohum tarafından su alınmasını 

engellemekte veya Na+ve  Cl-gibi iyonların toksik  etkisinden dolayı   

çimlenmeyi   olumsuz   olarak etkilemektedir (Essa,   2002). Tuzluluğun 

çimlenmeyi geciktirmesi tüm bitki türlerinde görülebilen bir durumdur. 

Çünkü çimlenme sırasında tohumun ortamdan su alması gerekmektedir.  

Eğer ortamdaki su potansiyeli düşük ise tohum su alamayacak ve 

çimlenme başlayamayacaktır. Bu durum başka bitki türleri ile yapılan 

çalışmalarda da görülmüştür (Demiroğlu Topçu  and  Özkan,  2016).  

Ancak bazı bitkiler bu aşamada sahip oldukları bazı yapısal 

mekanizmalarla bu duruma dayanıklılık   gösterebilmektedirler. Arpa,  

tuzluluğa toleransı en yüksek kültür bitkilerinin başında gelmektedir.  

Birçok  bitkinin  yaşamını sürdüremeyeceği  8  dS/m  EC  tuzluluk 

seviyesi   arpanın   veriminin   düşmeye başladığı eşiktir (Ekmekçi  ve 

ark., 2005). Arpa tuza toleranslı bir bitki olduğu için özellikle tuzlanmış 

alanlarda tuza duyarlı bitkilerin yetişemeyeceği tarım alanlarında 

yetiştirilen bir bitkidir. Kısacası tuzlanmış toprakları ıslah eden bir 

bitkidir. Tuza toleranslı bir bitki olmasına rağmen tuzlu topraklarda 

farklı tepkiler vermektedir.  
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ARPA İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALAR YAPILMIŞTIR:  

Arpa üzerinde yapılan bir çalışmada, yüksek Na+ konsantrasyonlarının 

Ca+2 ve K+ alımını, stoma iletkenliğini azaltarak fotosentez etkinliğini 

azalttığını göstermiştir (Tavakkoli ve ark., 2010). 

Şenay vd. 2005, buğday üzerine yaptıkları bir çalışmada artan tuz 

konsantrasyonlarının ortalama olarak çimlenme oranını %21, fide 

boyunu %42,5 ve kök uzunluğunu ise %74,4 azalttığını rapor 

etmişlerdir. Buğday ve arpa üzerine tuz stresiyle alakalı yapılan bir 

çalışmada artan tuzun kök/gövde boyu ile taze ve kuru ağırlıklarını 

azalttığı bildirilmiştir. 

Akbarimoghaddam vd 2011, arpa ve diğer bitkilerle yapılan çalışmada, 

tuzluluğun artmasına paralel bir şekilde çimlenme oranında da önemli 

derecede azalmalar meydana geldiğini, artan tuz uygulamalarına paralel 

olarak bakılan parametrelerde önemli düşüşler gözlemlenmiştir. Ayrıca 

tuzluluğun kök ve gövdede K+ içeriğinin azalmasına, Na+ içeriğinin 

ise artmasına neden olduğunu bildirmişlerdir. 

Atak ve Mavi (2016), tuz stresi (doz) artıkça genotiplerde genelde çıkış 

oranı, fide boyu, yaprak sayısı, fide yaş ağırlığı ve yaprak oransal su 

içeriği değerleri azalırken, çıkış indeksi, ortalama çıkış zamanı ve 

yaprak membran stabilite değerleri artış göstermiştir 

Özkan ve Topçu 2017, Farklı Tuz (NaCl) konsantrasyonlarının bazı 

arpa (Hordeum vulgare L.) çeşitlerinin çimlenme özelliklerine etkisini 

araştırdıkları araştırmalarında tuz konsantrasyonu arttıkça, ortalama 

çimlenme oranlarında azalma (%96,13-94,38) olduğunu belirlemiş-
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lerdir. Bu sonucun artan tuz iyonlarının toksik etkisi ve ortamdaki 

osmotik basıncın tohumların su alımını olumsuz etkilenmesinden 

kaynaklandığını bildirmişlerdir. Tuz konsantrasyonunda meydana 

gelen artışa paralel olarak arpa tohumlarının çimlenme ve fide 

büyümesinin engellendiği birçok araştırıcı tarafından da 

bildirilmektedir (Çavuşoğlu ve Kabar, 2008; Benlioğlu ve Özkan, 

2015). Kök gelişiminin durumu tuza dayanıklılıkta önemli bir etken 

olup, çimlenme sırasındaki su alınımında tuz faktörünün olmadığı 

durumlarda kök optimum gelişim göstermektedir. Tuz stresi nedeniyle 

kök gelişiminde görülen gerilemelerin, bitki su alımındaki 

azalmalardan kaynaklandığı bilinmekte ve olumsuz etkisi birçok 

araştırıcı tarafından da ortaya konmaktadır (Yousofinia ve ark., 2012; 

Hussain ve ark., 2013). Bu bilgiler göz önüne alındığında, kök 

uzunluğunun tuza toleranslı genotiplerin seçiminde faydalanılabilecek 

önemli bir parametre olduğu görüşü ortaya çıkmaktadır (Khan ve ark., 

2003). 

Atış ve ark., 2011 yaptıkları araştırmada, erken gelişme döneminde 

bitkilerin tuzluluğa diğer dönemlerden daha hassas olduğunu ve erken 

gelişme döneminde tuzluluğa toleranslı çeşitlerin belirlenerek sağlıklı 

bir çıkış ve ilk gelişmenin sağlanması ile tuzlulukla mücadele 

edilebileceğini bildirmişlerdir. 
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SONUÇ 

Türkiye’de tarım yapılan ve yapılmayan alanların önemli bir kısmı 

tuzluluk etkisinde kalmaktadır. Türkiye’de sulamaya uygun olan 12,5 

milyon hektarlık arazinin, yaklaşık 1.5 milyon hektarında tuzluluk ve 

alkalilik, 2,8 milyon hektarında ise drenaj sorunu bulunmaktadır. Bu 

durum, Türkiye’de sulamaya uygun arazilerin yaklaşık %32.5’inde 

tuzluluk, alkalilik ve drenaj sorunları olduğunu göstermektedir 

(Anonim 2021 a). Son yıllarda küresel ısınma ve çevre kirliliğinin 

etkisiyle tuzluluk hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Yapılan 

çalışmalardan da görülmektedir ki tuz konsantrasyonu arttıkça 

çimlenme ve çıkış problemleri artmaktadır. Aynı zamanda tuzlanma 

bitkilerin su alımını önleyerek, kuraklık stresine yol açmaktadır. 

Tuzluluk problemi bulunan tarım alanlarının, ıslah edilerek tarımda 

tekrar kullanılabilir hale getirilmesi, zaman alıcı ve pahalı yöntemler 

gerektirir. Tuzluluğa dayanıklı bitkilerin ekilmesiyle tuzluluk problemi 

bulunan alanlar tarıma kazandırılabilmektedir. Özellikle ülkemizde 

kurak ve yarı kurak alanlarda yetiştirilen tahıllar içerisinde tuza en 

toleranslı bitki arpadır. Tuzlanmış alanlarda arpa yetiştiriciliği 

yapılarak bu alanlar tarıma geri kazandırılabilir. ve bilinçli sulamanın 

yaygınlaştırılması ile de toprak tuzlulaşmasının engellenebileceği 

düşünülmektedir. 
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Giriş 

Bitkisel üretimin önemli kollarından biri olan bağcılık, Dünya’da halen 

geniş ölçekte sürdürülmektedir (FAO, 2020). İnsanlık tarihi kadar eski 

olan bağcılık ve üzüm üretimi günümüzde de önemli ekonomik getirisi 

olan bir üretim modelidir (Kırpık ve ark., 2018; Odabaşıoğlu, 2020). 

Bağcılığın gelecekte de bu ölçekte sürdürülebilmesi ve yeni bağların 

tesisi konuları, en az üretimde uygulanan kültürel işlemlerin 

geliştirilmesi kadar önemli bir husustur. Her ne kadar 19. yüzyıla değin 

diğer bitki türlerinde günümüzde uygulanmakta olduğu gibi asmaların 

çoğaltımında herhangi bir sorun yaşanmadan geleneksel çoğaltma 

metotlarıyla (çelikle, daldırma yöntemiyle ya da aşılayarak) çoğaltma 

sürdürülmüşse de filoksera (Daktulosphaira vitifoliae) zararlısının 

Amerika kıtasından Avrupa kıtasına taşınması ve burada yayılması 

nedeniyle Vitis vinifera L. alt türüne ait asmaların söz konusu 

yöntemlerle üretimi ve sonrasında bunlarla bağ tesisi risk oluşturmuştur 

(Çelik ve ark., 1998; Gökbayrak, 2006; Çelik ve ark., 2010; Heinitz ve 

ark., 2019). Çeşitli kimyasal mücadele yöntemlerinin denenmesi ve 

bunlarda arzu edilen başarının yakalanamamış olması, filoksera ile 

mücadelenin yeni bir yöntemle sürdürülebileceği kanaatinin 

oluşmasına neden olmuştur (Çelik, 1996). Fransız kimyager Laliman 

tarafından geliştirilen, sözü edilen bu yöntem; Amerika menşeili asma 

türlerinin üzerine, Vitis vinifera L. alt türüne ait ürünü tüketilen 

asmaların aşılanmasıdır (Gürsöz, 2005). Bu yöntem, hali hazırda 

filokseraya mukavemet gösteren türlerin anaç olarak kullanılması ve bu 

sayede ürünü için yetiştirilen çeşitlerin (Vitis vinifera L.) filokseranın 
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neden olduğu zararlardan korunması esasına dayanmaktadır (Uzun, 

2011). Kısa sürede Avrupa bağlarında hızla yayılan ve hem üretimin 

azalmasına hem de bağların büyük bölümünün sökülmesine neden olan 

filokseranın yayılışını da dikkate alan üreticiler, Laliman’ın geliştirdiği 

bu yöntemi benimsemişlerdir (Ağaoğlu, 1999). Amerikan türlerinin 

anaç olarak, ürünü için yetiştirilen asmaların ise çeşit (kalem) olarak 

kullanıldığı bu yöntemin hızla yaygınlaşması sayesinde bağcılık yeni 

bir döneme girmiştir (Çelik, 1996; Gürsöz ve Bekişli, 2016). Bugün 

dahi yeni (modern) bağcılık olarak ifade edilen dönem; anaç 

kullanımından sonraki yıllarda artan teknolojik ilerlemelerle birçok 

yeni tekniğin (mekanizasyona geçilmesi, telli terbiye sistemlerinin 

yaygınlaştırılması, yeni terbiye şekillerinin uygulanması, uzaktan 

algılama yöntemlerinin kullanılması, su tasarrufu sağlayan sulama 

sistemlerinin kullanılması vd.) bağcılıkta uygulanmaya başlamasına 

rağmen, anaç kullanımına başlandığı tarih milat olarak kabul 

görmektedir. 

Anaç olarak başlangıçta saf Amerikan türleri kullanılmış ancak 

sonrasında bazı sorunlarla (düşük afinite, çiçek silkmesi, tane dökümü, 

verim kaybı, çoğaltma güçlüğü vb.) karşılaşılması, çeşit geliştirme 

amacıyla yapıldığı gibi mevcut çeşitlerle iyi uyuşan anaçların da 

geliştirilmesi gerekliliğinin fark edilmesine ve anaç ıslahı 

programlarının başlamasına neden olmuştur. Islah çalışmaları 

sayesinde hem mevcut Amerikan türlerinin seleksiyonuyla hem de 

melezleme ıslahı ile birçok asma anacı ıslah edilmiştir (Oraman, 1965; 

Winkler ve ark., 1974). Günümüzde halen asma anacı ıslahı çalışmaları, 
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farklı ülkelerde sürdürülmektedir. Bunun yanı sıra günümüzde, 

ekonomik olarak üretimi yapılan Vitis labrusca türüne ait çeşitlerle iyi 

uyuşan anaçların da ıslah edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Nitekim 

daha önce ıslah edilen anaçların çoğu Vitis vinifera L. türüne ait 

çeşitlerle afinitesi dikkate alınarak geliştirilmiş ancak Vitis labrusa 

türüne ait çeşitlerle uyuşması çok fazla dikkate alınmamıştır.  

Dünya’da yaygın yetiştirilmesi nedeniyle anaç ıslahında da ana 

hedeflerden biri olan Vitis vinifera L. türüne ait çeşitlerle iyi afinite 

gösteren anaçlar, diğer özellikleri bakımından çok çeşitlilik 

göstermektedir (Barış, 1988). Nitekim asma anaçlarının ıslahı 

yapılırken yalnızca çeşitlerle yüksek afinite göstermesi hedeflenmemiş 

aynı zamanda çeşitli biyotik ve abiyotik stres koşullarına toleranslı 

olmaları da önemsenmiştir. Bağcılıkta anaç kullanımının temel nedeni 

olan, filoksera zararlısına toleranslı olma durumu; ıslah edilen bütün 

anaçlarda ilk aranan özelliktir ve anaçların sahip olması gereken bir 

özelliktir (Cousins, 2005). Nematodlara karşı tolerans ise asma 

anaçlarında aranan olmazsa olmaz bir özellik değildir ancak tolerans 

gösteren bazı anaçlar günümüzde kullanılmaktadır (Samancı, 1985). 

Bununla birlikte asma anaçları; kurak koşullara adaptasyon, toprakta 

fazla suyun neden olduğu oksidatif strese adaptasyon, toprak veya 

sulama suyunun tuzluluğuna adaptasyon, yüksek sıcaklığa adaptasyon, 

toprak kireçliliğine adaptasyon vb. koşullara adaptasyon yetenekleri 

bakımından birbirlerinden farklılık göstermektedirler (Ağaoğlu, 1999; 

Çelik, 2011; Goldammer, 2013; Serra ve ark., 2014). Aynı zamanda 

günümüzde yaygın kullanılan anaçların gelişme kuvvetleri de 
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birbirlerinden farklıdır (Çelik, 1996). Gelişme kuvveti farklılığının bir 

yansıması; farklı anaçların, üzerlerine aşılanan çeşitlerde olgunlaşma 

tarihlerini değiştirmeleri (erkene çekmesi ya da geciktirmesi) olarak 

görülmektedir (Odabaşıoğlu ve Gürsöz, 2021). Ayrıca, farklı meyve 

türlerinin topraktaki besin maddelerinden faydalanma yetenekleri 

bakımından birbirlerinden farklılaştıkları gibi asma anaçları da 

topraktaki besin maddelerinden faydalanma yetenekleri yönüyle 

birbirlerinden farklılık göstermektedir (Ibacache ve Sierra, 2009; 

Fekete ve ark., 2012; Bayram ve Büyük, 2021). Dolayısıyla bağ tesis 

edilirken kullanılan anaç, üzerinde yetiştirilen üzüm çeşidinin 

fitokimyasal kompozisyonuna da endirekt olarak etki etmektedir 

(Goldammer, 2013). 

Yukarıda da değinildiği üzere üzüm çeşitlerinin birbirlerinden farklı 

özellikler göstermesi gibi asma anaçları da birbirlerinden oldukça 

farklıdır. Bu nedenle yetiştiricilik yapılacak bölgenin ekolojik 

özellikleri, toprak özellikleri, yörede yayılımı muhtemel zararlılara 

dayanıklılık ve yetiştirilmesi hedeflenen çeşitlerle afinitesi dikkate 

alınarak doğru asma anacının seçilmesi gerekmektedir (Çelik, 1996). 

Bununla birlikte aşılamada kullanılacak teknik de anaç seçiminde kritik 

öneme sahip bir noktadır. Bağcılıkta, anaç seçimi ile ilgili oldukça fazla 

sayıda etkenin dikkate alınması gerekliliği göz önüne alınarak, bu 

bölümde söz konusu etkenler ve yaygın kullanılan anaçlar hakkında 

temel bilgilerin sunulması amaçlanmıştır. İlerleyen bölümlerde 

Türkiye’de yaygın olarak yetiştirilen bazı asma anaçlarının kökenleri 

ve özellikleri, bu anaçlarla çeşitlerin afinitesi üzerine yapılmış 
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çalışmalar ve anaçların verim, kalite üzerine etkileri özetlenerek 

sunulmuştur. 

Yaygın Kullanılan Asma Anaçlarının Özellikleri 

Anaç kullanımının erken dönemlerinde, kuzey Amerika menşeili Vitis 

türlerinin (Vitis riparia, Vitis rupestris ve Vitis berlandieri) kullanımı 

denenmiştir (Gökbayrak, 2006; Ağaoğlu, 1999). Bu türlerin ana 

vatanları olan kuzey amerikada doğal yayılım alanları Şekil 1’de 

gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Amerika menşeili Vitis türlerinin coğrafi yayılımları (Morano 

ve Walker, 1995) 

 

Sonraları, söz konusu anaçların yetiştiricilik yapılan ekolojilerde 

adaptasyon sorunlarının ortadan kaldırılması, bunlarla çeşitler arasında 

afinite sorunlarının neden olduğu gelişim bozuklukları ve verim-kalite 

kayıplarının giderilmesi amacıyla hem seleksiyon hem de melezleme 
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ıslahı çalışmaları yapılmış ve anaç havuzunda yer alan genotip sayısı 

arttırılmıştır (Winkler ve ark., 1974). Buna karşın ıslah edilip denenen 

çok sayıdaki anaçtan ancak üstün niteliklere sahip olanlarının 

çoğaltımına devam edilmesine karar verilmiştir. Nitekim Çelik 

(2011)’in aktarımına göre; Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun aldığı 

karar gereğince, Fransa 1976 yılında bağcılıkta kullanılan anaçları 28 

adetle sınırlamıştır. Türkiye’de de sözü edilen anaçların bir bölümü 

kullanılmakta ayrıca yeni anaçların ıslahı amacıyla projeler 

yürütülmektedir (Gürsöz ve Bekişli, 2016). 

Bağcılıkta kullanılan anaçları sınıflandırırken iki ana başlık altında 

toplamak mümkündür. Birincisi saf anaçlar yani erken dönemde 

kullanılan anaçlardan seleksiyon yoluyla elde edilen varyetelerdir. 

İkincisi ise melez anaçlar yani gerek farklı türlerin melezlenmeleri ile 

gerekse melezleme yoluyla elde edilmiş varyetelerin ikinci bir 

melezlemeye tabi tutulmaları ile elde edilen anaçlardır. Bu alt grupta 

yer alan bazı anaçlar doğal seleksiyonlarla ya da farklı türlerin 

melezlenmesi sonucunda elde edilmiştir.  

Saf Amerikan Türleri ve Anaç Olarak Kullanılan Varyeteleri 

Vitis riparia 

Vitis riparia yaygın olarak “nehir kıyısı üzümü” olarak adlandırılır 

(Ağaoğlu, 1999). Doğal yayılış alanı Quebec-Texas ve Montana - New 

England arasındaki flora olarak belirtilse de doğu kuzey Amerika’da 

Kanada’dan Florida’ya kadar rastlamak mümkündür (Heinitz ve ark., 

2019). Bu tür aynı zamanda kuzey Amerika’da en yaygın yabani asma 
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türüdür (Cousins, 2005). Anaçlık olarak ilk defa Montpellier ‘de selekte 

edildiği için daha çok “Riparia Gloire de Montpellier” olarak da bilinir 

(Çelik, 2011) (Şekil 2). Koyu siyah renkli meyveleri gri bir pus tabakası 

ile kaplıdır. -30 °C ye kadar olan düşük sıcaklıklara dayanıklıdır. Bu 

özelliği sayesinde “soğuk üzümü” olarak da bilinmektedir. Saf asma 

anaçları içinde en erken uyanan tür olan Vitis riparia, bu erkenci 

özelliğini doğrudan üretilen hibritlerine de taşıması ile de önemli bir 

gen kaynağıdır. Amerikan asma anaçlarının genel özelliği olan 

filokseraya dayanıklılık bu türde de görülmektedir (Goldammer, 2013). 

Vinifera çeşitleri ile afinitesi iyidir, kolayca aşı tutabilir. Köklenme 

oranı yüksek bir anaçtır. Mantari hastalıklara oldukça dayanıklıdır. 

Kireçli toprakları sevmez ve %6’dan daha fazla aktif kireç içeren 

topraklarda yetiştiriciliği önerilmez. Doğal yayılış alanında yeterli suya 

erişimi olduğu için bu tür, toprakta su arayan derin kök sistemine sahip 

değildir. Bir başka ifade ile kökleri yüzlek gelişen bir anaçtır. Bu 

nedenle yüksek drenaja sahip topraklarda sulama yapılmıyor ise bu 

anacın kullanımı önerilmez (Goldammer, 2013). Toprak yönünden 

oldukça seçicidir ve gelişme kuvveti zayıftır.  
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Şekil 2. Riparia Gloire de Montpellier’in sürgün ucu ve yaprakları 

(VIVC, 2021) 

 

Vitis rupestris 

Vitis rupestris “şeker üzümü” , “temmuz üzümü” , “dağ üzümü” , “kaya 

üzümü” , “kuş üzümü” , “çalı üzümü” ve “kum veya kumsal üzümü” 

gibi pek çok ismi vardır (Ağaoğlu, 1999). Buna karşın doğal florada 

tam olarak bir asma şeklinde değil daha ziyade bir çalı formundadır. 
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Doğal yayılış alanı Teksas, Oklahoma, Arkansas ve Missouri'den 

Tennessee, Kentucky, Ohio ve Batı Virginia'ya kadar geniş bir floradır 

(Cousins, 2005). Doğal yayılım gösterdiği alanlarda yaşanan seller 

dolayısıyla toprağa tutunma yeteneğini arttırmış ve derin kök sistemi 

oluşturma özelliğini geliştirmiştir. Bu özelliğe ek olarak filokseraya da 

dayanıklı olması, bu türü ideal bir anaç adayı haline getirmiştir. Anaç 

olarak kullanılan varyetesi “Rupestris du Lot (St. George)” ‘dur (Çelik, 

2011) (Şekil 3). Çiçekleri erkek ve kısırdır. Vitis rupestris’ in 

geotropizm açısı (20°) dar olduğu için kökleri çok derinlere ulaşabilir, 

kuraklığa dayanıklı bir türdür (Gürsöz, 2005; Goldammer, 2013). Sığ 

topraklarda yetiştiriciliği önerilmez. Toprak derinliği az olan bölgelerde 

kuraklığa dayanıksızdır. Çok kuvvetli bir anaçtır, dikimi takiben ikinci 

yılda aşı kalınlığına ulaşabilir. Çok sayıda dip sürgünü oluşturur, 

vejetasyon başlangıcını takiben sık sık boğaz temizliği yapılmalıdır 

(Winkler ve ark., 1974). Çok kuvvetli gelişim göstermesine rağmen 

üzerine aşılanan çeşidin verimliliği orta düzeyde olmaktadır. Çok 

kuvvetli gelişmesi sebebiyle üzerine aşılanan çeşidin çiçek ve tane 

silkmesine neden olabileceğinden kış budamasında bu çeşitler uzun 

budanmalıdır (Gürsöz, 2005; Uzun, 2011). Kökleri filokseraya çok 

dayanıklıdır ancak yaprak filokserasına (gallikol) hassastır. Külleme ve 

Mildiyö’ ye karşı oldukça dayanıklıdır, buna karşın antraknoza 

dayanıksızdır. Nematoda direnci oldukça düşüktür. Septoria ampelina’ 

ya karşı hassastır; yapraklarda küçük kahverengi lekelerin oluşmasına 

ve erken yaprak dökümlerine neden olur (Uzun, 2011). Çelik verimi iyi 

olmamakla birlikte, çelikleri kolay köklenir ve afinitesi yüksektir. 

Vejetasyon süresi uzun olan bölgelerde ve geç olgunlaşan üzüm 
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çeşitleri için anaçlık olarak önerilir (Goldammer, 2013). Rupestris du 

Lot dışında diğer çeşitleri kirece karşı hassastır. Rupestris du Lot normal 

topraklarda %16 aktif kirece, %25 total kirece dayanıklıdır. Kurak 

koşullarda ise aktif kirece %20’ye, total kirece %30-35’e kadar 

dayanım gösterebilir (Uzun, 2011).  

 

 

 
Şekil 3. Rupestris du Lot’un sürgün ucu ve yaprakları (VIVC, 2021) 
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Vitis berlandieri 

Vitis berlandieri’nin “güz üzümü”, “küçük dağ üzümü”, “kış üzümü”, 

“İspanyol üzümü” ve “camarron pençesi” gibi yerel adları vardır 

(Ağaoğlu, 1999) (Şekil 4). Amerikan asma türleri içinde en geç 

olgunlaşan tür olduğu için “güz üzümü” adını almıştır. Doğal yayılış 

alanı Texas’dır. Schmid ve ark. (2009), Austin'in batısında ve San 

Antonio'nun kuzeybatısında yer alan alanda Edwards Platosunda çok 

sayıda yabani Vitis berlandieri varyetesini saptamışlardır. Anaç olarak 

kullanılan varyeteleri literatürde Berlandieri No.2 Resseguier, 

Berlandieri Richter ve Berlandieri Lafont olarak belirtilmişse de bazı 

araştırmacılar bu türün seleksiyon yoluyla elde edilmiş varyetelerinin 

köklenme kabiliyetlerinin düşüklüğü nedeniyle, anaç kullanımına 

uygunluğu tartışmaktadırlar. Heinitz ve ark. (2019), günümüzde bu 

türün, anaç ıslahında kullanılan varyetesinin Vitis cinerea var. helleri 

olarak adlandırıldığını bildirmektedir. Buna karşın daha önceki 

literatürlerde seleksiyon yoluyla elde edildiği belirtilen Berlandieri 

No.2 Resseguier ‘in filokseraya karşı oldukça dayanıklı olduğu aynı 

zamanda nematoda da dayanım gösterdiği bildirilmiştir (Çelik, 2011; 

Goldammer, 2013). Vitis berlandieri, topraktaki kirece ve kirecin neden 

olduğu kloroza oldukça dayanıklıdır. Dolayısıyla yüksek pH’lı 

topraklara adaptasyonu iyidir (Cousins, 2005). Kuraklığa oldukça 

dayanıklı olan bu türe ait omcalar, kurak koşullarda 2-3 metre 

yüksekliğe kadar boylanırken, sulu koşullarda çok daha uzun ve kalın 

gövde oluşturabilmektedir (Schmid ve ark., 2009). Diğer özelliklerinin 

yanı sıra mantari hastalıklara karşı da oldukça mukavimdir. Bu anacın 
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tek olumsuz özelliği; çeliklerinin zor köklenmesidir (Ağaoğlu, 1999). 

Zor köklenmesi nedeniyle doğrudan anaç olarak kullanmak yerine daha 

iyi köklenen diğer Amerikan türleri ile melezleme yapılması suretiyle, 

anaç ıslahı programlarında yer verilmiştir (Grundler ve ark., 2015). Bu 

sayede kalkerli topraklara adaptasyon yeteneğini Vitis berlandieri ‘den 

alan, kolay çoğaltılma yeteneğini ise diğer ebeveynden (Vitis rupestris 

veya Vitis riparia) alan melez anaçlar elde edilmiştir. İlerleyen 

bölümlerde yer verilecek olan bazı anaçlar bu melezlemeler sonucu elde 

edilmiş anaçlardır ve hepsi filokseraya dayanıklılık özelliklerini bahsi 

geçen ebeveynlerinden almışlardır.  

 

 
Şekil 4. Vitis berlandieri türüne ait yapraklar (Poczai ve ark., 2013; 

Grundler ve ark., 2015) 
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Melez Anaçlar 

Vitis riparia ve Vitis rupestris adapte edildikleri üzüm bağlarında 

hemen kullanılabilecek seleksiyonlar sağladıkları için anaç ıslahı 

tarihinde çok önemlidir. Başlangıçta, anaçlar arasında ek çaprazlama 

veya seçim gerekli görülmemiştir. Ne yazık ki, bu iki türün kireçli 

topraklara toleranslarının düşük olması ve toprakta artan pH ile besin 

alımının (özellikle demir) kısıtlanması sorun teşkil etmekteydi. Nitekim 

Avrupa'daki birçok önemli bağcılık bölgesi kalkerli, yüksek pH’a sahip 

toprak yapısına sahiptir. Söz konusu iki etken bir araya gelince bu 

anaçların kullanıldığı bağlarda kloroz ve benzer besin noksanlıklarına 

bağlı gelişim ve verimlilik sorunları ortaya çıkmıştır. Aslında ürünü için 

yetiştirilen Vitis vinifera L. türüne ait çeşitlerin kireçli topraklara 

adaptasyon yetenekleri oldukça yüksektir ve yüzyıllarca kendi kökleri 

üzerinde bu topraklarda yetiştirilmişlerdir. Ancak filokseranın yayılışı 

bu çeşitlerin kendi kökleri üzerinde yetiştiriciliklerine son vermiş, bu 

çeşitleri anaçlara aşılı olarak yetiştirilmeye zorunlu kılmıştır.  

Bağcılık yapılan bölgelerin topraklarında yüksek kireçlilik olması, anaç 

olarak kullanılan türlere ait (Vitis riparia ve Vitis rupestris) 

seleksiyonların kireçli topraklara toleranslarının düşük olması, mevcut 

çeşitlerin ise filokseraya toleranslarının olmaması, anaç ıslahçılarını 

yeni arayışlara itmiştir. İlk olarak kireçli topraklara adaptasyon 

yeteneği yüksek türleri araştırmışlar ve Vitis berlandieri’nin bu amaçla 

kullanılabilecek bir gen kaynağı olduğunu fark etmişlerdir (Cousins, 

2005; Heinitz ve ark., 2019). Ve böylece bağcılıkta melezleme yoluyla 

anaç ıslahı dönemi başlamıştır. 
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Amerikan x Amerikan Melez Anaçları 

Vitis riparia x Vitis rupestris melezi anaçlar, 3309C, 101-14 Mgt, 

Schwarzmann ve 3306C ‘dır. Bu anaçların köklenmesi ve aşılanması, 

aynı ebeveynleri olan türler gibi kolaydır. Aynı zamanda söz konusu 

anaçların filokseraya toleransları yüksektir. Saf Vitis riparia türüne 

kıyasla daha derin köklenme eğilimi gösterirler, bu da gelişmiş kuraklık 

toleransı sağlamaktadır. Ancak bu anaçların kireçli topraklara 

adaptasyon yetenekleri yani tolerans düzeyleri oldukça düşüktür ve bu 

durum ebeveynlerinden gelen kalıtsal bir noksanlıktır. Bu bölümde söz 

konusu anaçlara daha detaylı değinilmeyecek, bunun yerine Türkiye’de 

yaygın olarak çoğaltılan ve kullanılan Vitis berlandieri x Vitis riparia 

ve Vitis berlandieri x Vitis rupestris melez anaçları hakkında detaylı 

bilgiler sunulacaktır. 

Vitis berlandieri ve Vitis rupestris melezlemeleri sonucu elde edilmiş 

anaçlar, yamaçlar gibi derin, iyi drene edilmiş topraklarda iyi gelişme 

gösterir. Bu melez anaçlar aynı zamanda kireçli topraklara iyi 

adaptasyon sağlama kabiliyetine sahiplerdir. Her iki ebeveynlerinin de 

filokseraya mukavim olmaları sayesinde, bu anaçlar filoksera karşı 

yüksek toleransa sahiptirler Bu grupta yer alan anaçlar genellikle 

kuvvetli gelişme göstermeleri ile tanınırlar. En bilindik Vitis berlandieri 

x Vitis rupestris melezleri; 99 R, 110 R, 1103 P ve 140 Ruggeri ’dir. 

Vitis berlandieri ve Vitis riparia melez anaçları grubunda; SO4, Kober 

5BB, Teleki 5C ve 420A Mgt gibi önemli anaçlar yer alır. Bu anaçlar 

genel olarak, düşük-orta gelişme kuvvetine sahiptirler.  Ayrıca nemli 

bağ bölgelerine iyi adaptasyon sağlarlar ki SO4 ile Kober 5BB 



Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Zorluklar ve Potansiyeller | 303 

 

 

 

anaçlarına değinilen bölümlerde bu özelliklerine değinilmiştir. Söz 

konusu anaçların ebeveynlerinden olan Vitis berlandieri, kireçli 

topraklara adaptasyon yeteneğini melezlerine aktarmıştır. Bununla 

birlikte hem Vitis berlandieri hem de Vitis riperia sahip oldukları 

filokseraya tolerans özelliğini melezlerine aktarmışlar ve bu sayede söz 

konusu anaçların filokseraya karşı korunmasına mükemmel katkıda 

bulunmuşlardır. 

99 R 

1889 yılında Berlandieri las sores ile Rupestris du Lot (St. George) ‘un 

melezlenmesi ile elde edilmiştir. Kuvvetli gelişen bir anaçtır. Fidanları 

dikimden bir yıl sonra aşı kalınlığına ulaşır. Dekardan 3000-4000 m 

uzunlukta aşılanabilir çelik vermektedir. Üzerine aşılanan çeşidin 

olgunlaşmasını geciktirir. Masa başı aşılama yöntemiyle aşılamalarda 

daha iyi sonuç vermektedir. Kuraklığa orta derecede dayanıklıdır. 

(Gürsöz ve ark., 2007). Kökleri filokseraya karşı dayanıklıdır. Aktif 

kirece %17 dayanıklı olmasına karşın tuza duyarlıdır. Nematodlara 

oldukça dayanıklıdır. Ege bölgesine yaygın kullanılan 99R anacı, 

çekirdeksiz çeşitler için oldukça uygundur (Gürsöz, 2005). 

110 R 

Berlandieri Resseguier No.2 x Rupestris Martin melezidir. Sıcak 

yörelerde önerilen kuraklığa oldukça dayanıklı bir anaçtır. Kuvvetli bir 

anaçtır bu özelliği ile olgunlaşmayı geciktirir. Köklenme ve aşı tutması 

99R ‘ye oranla daha düşüktür (%40-50). Bağlardaki aşılamalarda ise iyi 

sonuç vermektedir (Uzun, 2011). Çubuk verimi orta düzeydedir (1 
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dekardan 2000-2500 m uzunluğunda çeliklik çubuk elde edilebilir). 

Kirece %45-50 ‘ye kadar dayanırken aktif kirece %17 ‘ye kadar 

dayanım gösterir. Filokseraya dayanıklıdır (Kasap, 2012). 

1103P 

1892 yılında Sicilya’da Paulsen tarafından Berlandieri Resseguier No.2 

x Rupestris du Lot (St. George) ‘un melezlenmesi sonucunda elde 

edilmiştir. Kuvvetli bir anaçtır ve köklenmesi oldukça yüksektir. Çubuk 

verimi orta düzeydedir. Aktif kirece dayanımı 99R ve 110R anaçlarıyla 

hemen hemen aynıdır (%17-18). Filokseraya dayanıklı olmasının 

yanında toprak tuzluluğuna da kısmen dayanıklıdır (0.6 g/kg). Sulama 

yapılamayan ve az yağış düşen (kurak) topraklar için önerilir (Uzun, 

2011). 

140 Ruggeri 

19. yüzyılın başında Sicilya’da Ruggeri tarafından Berlandieri 

Ressêguier No.2 x Rupestris du Lot (St. George) melezi olarak elde 

edilmiştir. 140Ruggeri çok kuvvetli gelişen bir anaçtır ve bu nedenle 

üzerine aşılanan çeşidin olgunlaşmasını geciktirir. Filokseraya 

dayanıklı bir anaçtır. Kurak ve kireçli topraklarda iyi gelişme gösteren 

bu anaç aktif kirece %20’ye kadar dayanıklılık gösterir (Çelik, 2011). 

Çelikleri zor köklenen bu anacın masa başı aşı yönteminde aşıda 

başarısı oldukça düşüktür. Bağda yapılan aşılamalarda ise başarı oranı 

yüksektir. 

 

 



Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Zorluklar ve Potansiyeller | 305 

 

 

 

Kober 5 BB 

Berlandieri x Riparia Teleki 8B melezi olarak 1866 yılında Kober 

tarafından elde edilmiştir. Kuvvetli gelişen bir anaç olup çelik verimi 

üst düzeydedir (Gürsöz, 2005). Bir dekar alana dikili 5BB ’den 6000-

10000 m aşılanabilir çelik, 5000-8000 m dikilebilir fidanlık çeliği elde 

edilebilir. Nemli killi topraklarda iyi gelişir ancak aşırı kurak 

topraklarda üzerine aşılanan çeşidin verimini düşürebilir. Aktif kirece 

%20 ‘ye kadar dayanıklılık gösterir. Kök ur nematodlarına dayanıklıdır. 

SO4 

Almanya’da 1886 yılında Berlandieri x Riperia No.4 melezinin 

seleksiyonundan elde edilmiştir. Vejetasyon başlangıcında hızlı 

gelişme gösteren bu anaç üzerine aşılanan çeşidin tane tutumunu arttırır 

ve erken olgunlaştırır. Nemli ve killi topraklarda iyi gelişen bu anaç 

susuz koşullara önerilmez. Topraktaki aktif kirece %17-18’e kadar 

dayanıklılık gösterir (Çelik, 2011). Nematodlara ve filokseraya 

dayanıklılığı iyidir. Çelikleri iyi köklenen bu anacın aşı tutma oranı 

yüksektir. 

Amerikan x Vinifera Melez Anaçları 

Vitis vinifera L. asma türü, ürünün kalitesi ve tüketime uygunluğu ile 

ünlüdür. Günümüzde yetiştiriciliği yapılan birçok üzüm çeşidi ya 

doğrudan Vitis vinifera türüne ait saf bir çeşittir ya da Vitis vinifera 

türüne ait çeşitlerin melezlenmesi sonucu elde edilmiş bir hibrittir. 

Bununla birlikte dünyanın çeşitli bölgelerine yayılmış olması ve 

buralarda farklı ekolojilere adaptasyon sağlamış olması, bu tür 
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içerisinde yer alan çeşitlerin anaç ıslahında önemli bir gen kaynağı 

olmasına imkân sağlamaktadır. Her ne kadar filokseraya toleranslı 

olmasalar da kuraklığa, tuzluluğa ve kireçli topraklara çok iyi tolerans 

gösteren çeşitleri barındırması aynı zamanda hızlı ve kolay 

köklendirilmesi ve aşılamaya yatkınlığı Vitis vinifera türüne ait bazı 

çeşitlerin doğal ebeveyn adayı olmasının önünü açmıştır. Anaç 

ıslahçıları tarafından bu genotipik özellikler ile Amerikan türlerinin 

sahip olduğu filokseraya tolerans özelliğinin birleştirilmesi zor ama bir 

o kadar da gerekli görülmüş ve ıslah programlarında Amerikan x 

Vinifera melezlerine yer verilmiştir. İlerleyen bölümlerde detaylı bilgi 

verilen 41B, 1202C ve Fercal anaçları haricinde bu grupta yer alan 

önemli anaçlar şunlardır; 333 EM, AxR1 ve 143A.  

41B 

Millardet tarafından 1882 yılında Chasselas x V. berlandieri melezi 

olarak elde edilmiştir. Zor köklenen bu anaç, bağda aşılama için 

uygundur. Dikimden sonraki yıl yavaş gelişme göstermesine karşın 

ilerleyen yıllarda üzerine aşılan çeşidin olgunlaşmasını hızlandırır ve 

iyi bir meyve tutumu sağlar. Çelik verimi iyidir, bir dekardan 4000 m 

aşılık çelik elde edilebilir. Toprakta bulunan aktif kirece dayanımı en 

yüksek (%40) olan anaçtır (Çelik, 2011). Bunula birlikte fazla yağışlı 

bölgelerde kirece dayanıklılığı azalmaktadır. Filokseraya dayanıklı 

olmasına karşın toprak tuzluluğuna ve mildiyö’ye duyarlıdır. 
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1202C 

1883 yılında V. vinifera x V. Rupestris melezi olarak elde edilmiştir. 

Kuvvetli gelişen bu anacın yıllık dalları üzerinde çok sayıda koltuk 

sürgünü oluşur. Kök sistemi kalın ve etlidir. Filokseraya dayanıklılığı 

diğer anaçlara göre daha düşüktür. Topraktaki aktif kirece orta derecede 

(%13) dayanıklıdır. Tuzlu topraklara dayanıklılığı iyidir. Mildiyö’ye 

duyarlıdır. Dinlenmiş, derin bünyeli topraklarda iyi odunlaşan bu 

anacın üzerine aşılan çeşitlerle aşı uyuşması iyidir. 

Fercal 

333EM (V. berlandieri x Cabarnet Sauvignon) x BC1 (V. berlandieri x 

Colombard 1) melezidir. 1978 yılında Fransa’da I.N.R.A. araştırma 

enstitüsünde elde edilmiştir. Kuvvetli gelişen bir kök sistemi olan bu 

anacın filokseraya dayanıklılığı yüksektir. Çelikleri kolay köklenir ve 

üzerine aşılan çeşitlerle iyi bir uyuşma gösterir. Ağır bünyeli, sıkışmış 

topraklarda da iyi bir gelişme göstermesi bu anacı öne çıkaran 

özelliklerinden biridir. Kurak ve nemli topraklara adaptasyon kabiliyeti 

yüksektir. Aktif kirece oldukça dayanıklı bir anaçtır. Nematodlara 

duyarlıdır. Mg noksanlığına duyarlı olduğu için topraktaki Mg-K 

dengesi kontrol altında tutulmalıdır (Çelik, 2011). 

Bazı türlerin doğal seleksiyonlarından veya bunların 

melezlerinden elde edilmiş anaçlar 

Bağcılıkta anaç ıslahı amacıyla yayın kullanılan Amerikan türlerinin 

yanı sıra bazı diğer Kuzey Amerika menşeili asma türleri de 

değerlendirilmiştir. Vitis cordifolia ve Vitis monticola ebeveyn olarak 
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kullanıldıklarında iyi derecede filoksera koruması sağlarlar ancak her 

iki türün de köklenme kabiliyeti oldukça düşüktür. Bu iki tür, 44-53 M, 

106-8 Mgt (Vitis cordifolia) ve 188-15 C (Vitis monticola) anaçlarını 

geliştirmek için Vitis riparia ve Vitis rupestris gibi köklenmesi daha 

kolay türlerle melezlemede ebeveyn olarak kullanılmıştır. Vitis 

cordifolia, doğu kuzey Amerika'nın çoğunda bulunur ve Vitis riparia 

gibi nemli bölgelere iyi uyum sağlar ancak yüksek pH'lı topraklar için 

pek uygun değildir. Vitis monticola ise orta Teksas orijinli bir tür olup, 

kuraklığa ve kireçli topraklara iyi derecede tolerans gösterir.  

Vitis champinii, çeşitli anaçların kök-ur nematodlarına karşı tolerans 

kaynağıdır. Başka bir ifade ile bu tür, bazı melezlerine nematoda 

dayanıklılık özelliğini aktarmıştır. Vitis champinii, bir asmanın 

kuraklığa, besin elementlerince fakir topraklara ve diğer zorlu koşullara 

dayanabilmesi için oldukça dayanıklı ve üstün nitelikli olması gereken 

bir florada (orta Texas) doğal olarak yayılım gösterir. Vitis champinii 

asmaları, sulandıkları ve gübrelendikleri bir bağda yetiştirildiklerinde 

ise aşırı derecede kuvvetli olabilirler ve mineralleri normalden daha 

fazla (özellikle potasyumu) absorbe edebilirler. Dog Ridge ve Ramsey 

anaçları, Vitis champinii 'nin seleksiyonlarıdır. Buna karşın Freedom ve 

Harmony anaçları, Vitis champinii kökenli karmaşık türler arası 

melezlerdir. Bu anaçlar oldukça kuvvetli gelişim gösteren anaçlardır.  

Muscadine alt cinsine ait olan Vitis rotundifolia, güneydoğu ABD’ye 

özgü bir türdür. Genetik olarak diğer üzüm türlerinden o kadar farklıdır 

ki, diğer asma türlerine zarar veren hastalık ve zararlıların çoğu Vitis 

rotundifolia 'yı uygun bir konukçu olarak görmemektedirler. Filoksera, 
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birçok nematod, fanleaf dejenerasyonu ve külleme dahil olmak üzere 

birçok önemli üzüm zararlısı ve hastalığına karşı oldukça dirençlidir. 

Doğal yayılım alanı sıcak ve nemli bir bölge olduğu için soğuğa ve 

kuraklığa toleranslı değildir. Aynı zamanda Vitis rotundifolia kireçli 

topraklara adaptasyon yeteneği zayıf bir türdür. Çeliklerinin köklenme 

kabiliyeti oldukça düşüktür (Ağaoğlu, 1999). O39-16, günümüzde 

kullanılan en önemli Vitis rotundifolia melez anacıdır. Anaç ıslahçıları, 

yeni anaçların geliştirilmesinde özellikle hastalık ve zararlılara 

toleransının yüksek olması nedeniyle bu türü ebeveyn olarak 

kullanmaya devam etmekte ve bu sayede sahip olduğu üstün özellikleri 

yeni melezlere aktarabilmeyi amaçlamaktadırlar.  

Vitis labrusca türü, asma anacı ıslahında diğer türler kadar önemli bir 

yere sahip değildir. Vitis labrusca, düşük asitli topraklara uygun, 

köklenmesi kolay bir türdür. Filokseraya toleransı orta - zayıf olarak 

sınıflandırılır. Bununla birlikte kireçli topraklara adaptasyon kabiliyeti 

oldukça düşüktür. Hiçbir Vitis labrusca seleksiyonu doğrudan anaç 

olarak kullanılmaz. Vitis labrusca melezleri olan Vialla ve Sonona ise 

çok sınırlı olarak kullanılmaktadır. 

Asma Anacı ve Aşılı Asma Fidanı Seçiminde Nelere Dikkat 

Edilmeli? 

Yetiştiricilik süresince bağda kültürel işlemlerin yapılma durumu ve 

uygulanış biçimleri, asmaların verimliliği ve üzümlerin kalitesi 

üzerinde etkili olabilmektedir. Bununla birlikte yüksek verimlilik 

potansiyeli hem ekolojiye uygun çeşit seçimi hem de üstün nitelikli 

fidan kullanımı ile sağlanabilir. Çeşit seçimi yapılırken, bulunulan 
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yörede uzun yıllardır yetiştirilmekte olan verimliliği ve kalitesi iyi, 

pazarda yüksek fiyatlardan alıcı bulan yerel bir çeşit seçilebileceği gibi 

bölgeye adaptasyon sağladığı araştırmalar sonucu kesinleşen standart 

bir üzüm çeşidi de seçilebilir. Bağın tesis edileceği yörenin ekolojisine 

iyi adaptasyon sağlayan çeşidi veya çeşitleri belirleyen üreticiyi sırada 

ne beklemektir? Bu çeşidin kaliteli fidanlarını temin etmede bir miktar 

güçlük! Nitekim yeni bağ tesislerinde tercih edilecek çeşitler çok 

önceden belirlenmiş olsa dahi, söz konusu bağ adayı alana en uygun 

anaç/anaçlar üzerine, doğru yöntemler uygulanarak aşılanmış ve 

yetiştirilmiş aşılı asma fidanını temin etmek pek de kolay değildir. 

Ayrıca asma anacı seçiminde dikkat edilecek hususlardan bir diğeri de 

şüphesiz ki üzerine aşılanacak çeşitle afinite (uyuşma) durumudur. 

Aşılamalarda iyi bir uyuşma sağlanamazsa, ilerleyen yıllarda önce 

verimde azalma, üzüm kalitesinin düşüşünü bunları takiben aşı 

noktasından anaç ile kalemin ayrılması ve omcanın canlılığını yitirmesi 

ile son bulan bir süreç yaşanır. Bununla birlikte anaç ve çeşidin 

(kalemin) iyi bir uyuşma sağlaması için dikkat edilmesi gereken bazı 

teknik konular vardır. Bunlar; 

• Anaç ve kalem arasında uyuşmazlık olmaması, 

• Anaç ve kalemin genç ve canlı olması, 

• Anaç ve kalemin sağlıklı olması, 

• Anaç ve kalemin kambiyum dokularının olabildiğince geniş 

yüzeyler halinde çakışması, 

• Kaynaşma tam olarak sağlanana kadar kalemin anaca sıkı şekilde 

tutunması, 
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• Aşılamadan sonra kallus oluşması için uygun ortamın 

sağlanmasıdır (Çelik ve ark., 1998). 

 

Yetiştiriciliğini yapacağı çeşitle iyi uyuşma sağlayan anaç adaylarını 

belirleyen üreticiyi sırada daha zorlu bir seçim bekleyecektir! Çünkü 

bağ tesis edilecek alanın toprak özellikleri (fiziksel ve kimyasal yapısı), 

anaç seçiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer faktördür. Çoğu 

üretici, Amerikan asma anaçlarının birbirinden farklı olduğunu 

bilmemekte ve fidan teminin de yalnızca aşılı olmasına dikkat 

etmektedir. Oysaki derin profilli topraklar ile yüzlek topraklara uyum 

sağlamış anaçlar farklıdır ve yanlış anaç seçimi daha bağın tesisinde 

verimlilik potansiyelinden kayıp verilmesi anlamına gelir. Benzer bir 

durum bağın bulunduğu yörenin iklim özelliklerine göre uygun 

anaçların belirlenmesinde de söz konusudur. Sık sık yağış alan veya 

taban suyu yüksek olan alanlarda, kuraklığa toleranslı derin kök 

oluşturan bir anaç kullanılırsa birkaç yıl içerisinde omcaların kökleri 

çürür ve çeşitli mantarların, bakterilerin vereceği zararlara açık hale 

gelir. Bağcılık terminolojisinde nemli bağ toprağı olarak belirtilen bu 

alanlarda daha yüzlek kök oluşturan anaçlar seçilmelidir. Yağışların 

nadiren görüldüğü ya da vejetasyon periyodunda çok az miktarda yağış 

alan bölgelerde ise derin kök oluşturan anaçlar seçilerek, kuraklığın 

verimlilik üzerindeki olumsuz etkisi azaltılabilir. Bağ tesis edilen 

alanlarda toprağın yüksek veya orta derecede kireçli olması, oldukça 

sık rastlanılan bir durumdur. Günümüzde kullanılan anaçların tamamı 

yüksek aktif kireçliliğe tolerans göstermezler. Bu nedenle kireçli 

alanlarda bağ tesis edilirken, Amerikan x Vitis vinifera melez 
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anaçlarından en uygun olanı seçilmeli ya da kireçliliğe kısmen 

toleranslı diğer anaçlardan biri değerlendirilmelidir. Üreticiler 

tarafından sıklıkla göz ardı edilen ancak anaç seçiminde oldukça önemli 

olan bir diğer etken ise toprak ve sulama suyu tuzluluğudur. Her ne 

kadar son yıllarda yanlış sulama stratejileri ve uygulamaları neticesinde 

tarla tarımı yapılan alanlarda meydana gelen tuzlulaşma ve buna bağlı 

çoraklaşma, üreticilerin bir miktar bu konuya eğilmelerini sağlamışsa 

da bağcılık yapılan alanlarda tuzluluğun omca gelişimine ve 

verimliliğine etkileri konusunda yeterli bilinç sağlanamamıştır. 

Bununla birlikte sulama yapılan bağların bir bölümüne yeraltı sularının 

kullanımı söz konusu olup, bu su kaynaklarından temin edilen suların 

tuz içerikleri de en az toprak tuzluluğu kadar önemli ve dikkat edilmesi 

gereken bir husustur. Normal koşullarda Vitis vinifera L. türüne ait 

çeşitler tuzluluğa oldukça toleranslıdır ancak asma anaçları için aynı 

şeyi söylemek mümkün değildir (Odabaşıoğlu ve ark., 2018). Tuzluluk 

sorunu olan alanlarda tuzluluğa toleranslı ya da orta derecede toleranslı 

anaçlardan biri seçilerek bağcılık yapılması gerekmektedir.  

Görüldüğü üzere anaç seçiminde dikkat edilmesi ve fidan temin 

edilmeden önce belirlenmesi gereken birçok detay vardır. Bununla 

birlikte doğru anaç ve çeşit seçimi, bağcılık yapmak isteyenler için uzun 

soluklu bir yolculuğun henüz başlangıcıdır. En uygun anaç-çeşit 

kombinasyonunun belirlenmesinden sonra sıra bu aşı kombinasyonuna 

sahip iyi gelişmiş fidanların teminine gelir. Fidan seçiminde ise 

yukarıda belirtilen hususlara ek olarak; bol miktarda iyi gelişmiş 

köklere sahip olması, sürgünlerinin uzun ve kalın olması, boğum 
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aralarının çeşide özgü mesafeden daha kısa olmaması, hastalık ve 

zararlılardan ari olması, kışlık gözlerinin canlılığını koruması, aşı 

noktasında normalden daha fazla şişkinlik olmaması vb. özellikler 

dikkate alınmalıdır.  

Üzüm Çeşitleri ile Anaçların Afiniteleri Üzerine Türkiye’de 

Yürütülmüş Bazı Araştırmalar 

Günümüzde Türkiye’de yetiştiriciliği yapılan üzüm çeşitleri, hem 

coğrafyamızın asmanın anavatanlarından biri olması hem de tarihteki 

göç yollarından birini barındırması nedeniyle oldukça geniş bir 

varyasyon göstermektedir. Bununla birlikte dünya genelinde artan bitki 

ıslahı çalışmaları sayesinde her geçen gün yeni üzüm çeşitleri ıslah 

edilmekte ve Türkiye’nin bağcılık yörelerinde bu çeşitlerin 

yetiştiriciliğine de yer verilmektedir. Aynı zamanda, yukarıda da 

değinildiği üzere yeni asma anaçlarının ıslahına yönelik çalışmalar da 

sürdürülmektedir. Üreticilerin söz konusu gelişmeleri tek başlarına 

takip etmeleri, yeni anaç ve çeşitlerin özelliklerini, ekolojik isteklerini 

ve oluşturdukları aşı kombinasyonlarının gerek fidanlık gerekse bağ 

koşullarındaki performanslarını belirlemeleri oldukça güçtür. Nitekim 

üreticiler, mevcut üzüm çeşitlerinin farklı anaçlarla aşılanmaları 

yoluyla elde edilmiş kombinasyonlarının performanslarına ve anaçların 

birbirlerine göre üstün ve dezavantajlı yönlerine dahi yeterince hâkim 

değillerdir. Bu durum aşılı asma fidanı üretiminde de benzerlik 

göstermekte ve ekonomik kayıpların yaşanmasına neden olmaktadır. 

Söz konusu kayıpların ortadan kaldırılması amacıyla birçok 

araştırmacı, farklı asma anaçları ile üzüm çeşitlerinin oluşturduğu aşı 



314 | Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Zorluklar ve Potansiyeller 

 

kombinasyonlarının afinitelerini (uyuşma) belirlemek adına çalışmalar 

yürütmüşlerdir. Bu bölümde söz konusu çalışmaların bir bölümü 

özetlenerek sunulmuştur.  

Cangi ve ark. (2000) farklı katlama ortamlarının, 5BB anacı ile Erciş ve 

Hafızali çeşitlerinin oluşturduğu aşı kombinasyonlarının aşı 

kaynaşması ve fidan randımanı üzerine etkilerini incelemiş ve su ile 

talaşın, pomzaya göre daha iyi sonuç verdiğini saptamışlardır. Ayrıca 

aşılama işleminden 28 gün sonra kambiyal devamlılığı, 35 gün sonra 

ise kaynaşmayı saptayan araştırmacılar, 42 günün sonunda aşılamanın 

amacına (anaç ile kalemin tek bir bitki haline dönüşme) ulaştığını 

bildirmişlerdir. 

Sivritepe ve Türkben (2001), Müşküle üzüm çeşidinin 5 farklı anaç 

(Kober 5BB, 41B, 1613C, 1616C, Salt Creek) üzerine aşılanması 

sonucunda fidan randımanını ve aşılamada başarıyı incelemişlerdir. 

Kaynaşma oranı bakımından en yüksek değerleri 1616C ve 41B 

anaçlarından elde eden araştırmacılar, fidanlığa aktarılabilecek 

nitelikteki en fazla fidanın 41B anacından elde edildiğini bunu sırasıyla 

1616C, Salt Creek, 1613C ve 5BB izlediğini bildirmişlerdir. Ayrıca, 

fidan randımanı bakımından anaçlar karşılaştırıldığında en iyi sonucu 

1616C ve 1613C anaçlarından, en düşük randımanı ise 5BB anacından 

elde etmişlerdir. 

Çoban ve ark. (2003)’nın 5BB, 99R ve110R Amerikan asma anaçları 

ile Datal, Danam, Ribol ve Lival üzüm çeşitlerini kullarak yürüttükleri 

çalışmada; Datal/5BB aşı kombinasyonu en fazla kallus oluşturan, 

fidan randımanı en yüksek olan ve en uzun sürgünleri oluşturan 
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kombinasyon olarak saptanmıştır. Buna karşın Datal/110R aşı 

kombinasyonu hem sürgün uzunluğu hem de fidan randımanı 

bakımından incelenen diğer aşı kombinasyonlarının gerisinde 

bulunmuştur. Ayrıca Datal/99R kombinasyonunun kök oluşturma 

kabiliyetinin, Datal/5BB ile benzer olduğu araştırmacılar tarafından 

aktarılmıştır. 

Göktürk Baydar ve Ece (2005), 4 asma anacı (SO4, Kober 5BB, 1103P) 

ve 3 üzüm çeşidini (Alphonse Lavalleé, Italia ve Razakı) aşıladıkları 

çalışmada; en yüksek kallus oluşturma oranını SO4 ve 1103P anaçları 

üzerine aşılı olan Alphonse Lavalleé üzüm çeşidinde, en düşük kallus 

oranını ise Razakı/Kober 5BB kombinasyonunda saptamışlardır. Fidan 

randımanı bakımından en yüksek değeri Razakı/Kober 5BB 

kombinasyonunda, en düşük değeri ise Razakı/1103P 

kombinasyonunda tespit etmişlerdir. Ayrıca I. boy fidan randımanı en 

yüksek olan kombinasyon Alphonse Lavalleé/SO4, en düşük olan ise 

Italia/1103P kombinasyonu olarak belirtilmiştir.  

Dardeniz ve Şahin (2005), Uslu ve Yalova İncisi üzüm çeşitlerini 4 

farklı asma anacına (41B, 140 Ru, 1103P ve 5BB) masa başı omega 

aşılama yöntemiyle aşılamışlardır. Kallus oluşumu bakımından en iyi 

kombinasyonları Uslu/140 Ru ve Yalova İncisi/140 Ru olarak saptayan 

araştırmacılar, fidanlık koşullarında en yüksek randımanın Uslu/41B 

aşı kombinasyonundan elde edildiğini bildirmişlerdir. Ayrıca 1103P 

anacının üzerine aşılanan her iki çeşitte de daha uzun ve kalın sürgünler 

oluşturduğunu bildirmişlerdir.  



316 | Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Zorluklar ve Potansiyeller 

 

İşçi ve Altındişli (2006), 41B ve 110R asma anaçlarını bağ koşullarında 

yetiştirmişler ve 2 yıl sonra kakma aşı yöntemiyle 5 farklı üzüm çeşidini 

(Alphonse Lavalleé, Yuvarlak Çekirdeksiz, Buca Razakısı, Red Globe, 

Trakya İlkeren) bunların üzerine aşılamışlardır. Anaçlar arasında aşı 

tutmada en iyi olanı %88.00 ile 41B olarak saptayan araştırmacılar, 

çeşitlerden Trakya İlkeren ile bu anacın oldukça iyi uyuştuğunu 

bildirmişlerdir. Ayrıca Yuvarlak Çekirdeksiz çeşidinin bu aşılama 

yönteminde, 110R anacı üzerinde aşı tutma yüzdesinin daha yüksek 

olduğunu aktarmışlardır. 

Sabır ve Ağaoğlu (2009), farklı çeşit/anaç kombinasyonlarında çeşitli 

IBA ve NAA dozlarının aşı başarıya etkilerini incelemişlerdir. En 

yüksek kallus oluşum düzeyini Ata Sarısı çeşidinde, anaçlar arasında 

ise 99 R anacında saptamışlardır. Yapılan uygulamalardan 2000 ppm 

NAA’nın aşı yerinde kallus oluşumunu teşvik ettiğini bildiren 

araştırmacılar, IBA ve NAA uygulamalarının incelenen diğer faktörler 

üzerine önemli bir etkisi olmadığını aktarmışlardır. Ayrıca, aşı tutma 

oranı bakımından 99 R anacının ve 1000 ppm NAA uygulamasının 

diğerlerine göre daha iyi sonuçlar verdiğini saptamışlardır. Aşı başarısı 

bakımından 99R anacının 41B’den daha yüksek değerler verdiğini, 

çeşitler arasında ise Ata Sarısı ’nın, aşı noktasında görülen kallus 

oluşum düzeyi ve fidan aşamasında ana sürgün uzunluğu değerleri 

bakımından öne çıktığını bildirmişlerdir. 

Gargın ve ark. (2011), 8 sofralık üzüm çeşidinin 41B anacı üzerine 

omega aşılama metodu kullanılarak aşılanmaları sonucunda başarı 

oranlarını belirlemek üzere afinite değerlerini 4 farklı formül kullanarak 
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değerlendirmişlerdir. Araştırmacıların afinite katsayılarını belirlemede 

kullandığı formüller; Perraudine, Branas, Lavee ve Spiegel-Royse, 

Onaran formülleridir. Afinite değerleri bu 4 farklı formülle 

incelendiğinde sadece Sultani çekirdeksiz üzüm çeşidinin grubu 

değişmemiştir. Diğer üzüm çeşitleri benzer ya da farklı gruplarda yer 

almışlardır. Araştırmacılar, üzüm çeşitlerinin afinitesinin 

belirlenmesinde sadece formüllerinin yetersiz olduğunu bildirilmiş-

lerdir. 

Gökbayrak ve ark. (2012), verim dönemindeki sofralık çeşitlerin (5 

çeşit) üzerine aşılı oldukları anaçlarla (9 anaç) uyuşma oranının 

belirlenmesinde; kalem, aşı bölgesi ve anaç kalınlıklarının 

belirlenmesine dayalı 4 farklı formül kullanmışlardır. Araştırıcılar 

kullanılan bu formüllerin aynı anda 41B ve 99R anaçlarının Alphonse 

Lavalleé çeşidi hariç diğer çeşitlerle uyuşmaz olduğunu belirtmişlerdir. 

Araştırıcılar, bu çalışmanın sonucunda üzüm x anaç kombinasyon-

larında uyuşup ya da uyuşmadığını tespit etmede kullanılan bu 

formüller haricinde elde edilen verilerin histolojik ve biyokimyasal 

analizlerle desteklenmesi gerektiğini bildirilmişlerdir. 

Tunçel ve Dardeniz (2013), 5BB asma anacı üzerine 3 farklı üzüm 

çeşidini (Razakı, Victoria, Alphonse Lavalleé) masa başı omega 

aşılama yöntemiyle aşılamışlardır. Aşılı çeliklere iki ayrı uygulama 

(katlama yapılan ve yapılmayan) yapan araştırmacılar, en iyi kallus 

gelişimini Victoria çeşidinde, en uzun ana sürgünleri Razakı çeşidinde 

ve en fazla yaprak alanı ile toplam yaprak ağırlığı en fazla olan çeşidi 

Alphonse Lavalleé olarak saptamışlardır. Çalışmada ayrıca katlama 
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uygulamasının, kallus oluşumunu olumlu etkilediği, sürgün gelişimini 

desteklediği ve anaç kalınlığını arttırdığı saptanmıştır.  

Çakır ve ark. (2013), Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi ile 8 asma 

anacının oluşturduğu aşı kombinasyonlarını incelemişlerdir. Dip kök 

oluşumu bakımından anaçlar kıyaslandığında en yüksek değer 110R 

anacında, en düşük kök oluşumu 1616C anacında saptanmıştır. En fazla 

kallus oluşturan anaç 5BB, en düşük kallus oluşturan ise 99R olarak 

saptanmıştır. Ayrıca, Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde en fazla süren 

göz sayısı 41B anacı aşılı olan gruptan elde edilmiştir. Araştırıcılar 

çalışma sonucunda; 5BB anacının, Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi için 

en yüksek başarı oranına sahip olduğunu bildirmişlerdir. 

Teker ve ark. (2015), 1103P anacı üzerine Bornova Misketi, Merlot ve 

Narince üzüm çeşitlerini masa başı omega aşı yöntemiyle aşıladıkları 

çalışmalarında aşı yerinde en yüksek kaynaşma düzeyini Bornova 

Misketi’nde saptamışlardır. Çalışmada bu çeşidi, sırasıyla Merlot ve 

Narince çeşitleri takip etmiştir. Araştırmacılar, aşılı çeliklerden çelik 

başına kök sayısı en fazla olan çeşidi Narince olarak belirlemişlerdir. 

Ayrıca, 1103P anacına aşılanmış bu çeşitlerden en yüksek fidan 

randımanını da Narince çeşidinde saptayan araştırmacılar, bu çeşidi 

Merlot ve Bornova Misketi’nin izlediğini bildirmişlerdir.  

Alço ve ark. (2015), iki yıl süreyle yürüttükleri çalışmada, Kober 5BB 

ve 110R anaçları üzerine Cardinal, Merlot ve Cabernet Sauvignon 

üzüm çeşitlerini masabaşı omega aşı yöntemiyle aşılamışlar ve aşı 

kombinasyonlarının açık köklü fidan üretiminde aşı odası randımanı ile 

kallus gelişim seviyelerini incelemişlerdir. Kallus gelişimi bakımından 
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anaçları ve çeşitleri karşılaştıran araştırıcılar; anaçlardan 5BB’nin 

çeşitlerden Cabernet Sauvignon’un en fazla kallus gelişimine sahip 

olduğu saptamışlardır. Ayrıca aşılama yapılan yılın, aşılı çeliklerde 

kallus gelişimini etkilediğini bildirmişlerdir. 5BB üzerine aşılı 

çeşitlerden Merlot ‘da ilk yıl, Cabernet Sauvignon’da ikinci yıl en 

yüksek fidan randımanını saptayan araştırmacılar, 110R anacına aşılı 

çeşitlerden en yüksek fidan randımanını ilk yıl Merlot ve Cabernet 

Sauvignon’da, ikinci yıl ise Cardinal ‘de saptamışlardır.  

Aslan ve ark. (2015), 99R ve 110R anaçları üzerine 23 farklı üzüm 

çeşidini (16 standart ve 8 yerel) masabaşı omega aşılama yöntemiyle 

aşılamışlar ve fidan randımanı ile bazı vejetatif gelişim özelliklerini 

incelemişlerdir. Genel olarak fidan randımanı değerlerini 99R anacında 

yüksek bulan araştırmacılar, fidanların vejetatif gelişimlerini ise 110R 

anacının kullanımı ile olumlu etkilendiğini saptamışlardır. Anaçlardan 

bağımsız olarak çeşitler arasında fidan randımanını da karşılaştıran 

araştırmacılar; Bozcaada Çavuşu’nun en yüksek, Tahannebi’nin en 

düşük değerlere sahip olduklarını bildirmişlerdir. Ayrıca, genel olarak 

standart çeşitlerin, yerel çeşitlere göre fidan randımanı bakımından 

daha iyi sonuçlar verdiğini belirlemişlerdir.  

Bekişli ve ark. (2015), 3 farklı asma anacı (1103P, 110R ve 140 Ru) ile 

3 yerel üzüm çeşidinin (Çiloreş, Hatun Parmağı ve Hönüsü) masa başı 

aşılama yöntemiyle aşılanması yoluyla elde edilen aşı kombinasyon-

larının katlama odası performanslarını incelemişlerdir. Araştırmacılar, 

katlama sonrası aşılı kalemlerin gözlerindeki canlılık durumu 

bakımından en yüksek oranı Çiloreş/110R kombinasyonunda, en düşük 
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oranı ise Hatun Parmağı/140 Ru kombinasyonundan elde etmişlerdir. 

Buna karşın katlama süresince kalemlerde sürgün oluşumu ve oluşan 

sürgünlerin uzunluğu bakımından en iyi kombinasyonu Çiloreş/140 Ru, 

en kötü kombinasyonu ise Hatun Parmağı/140 Ru olarak 

saptamışlardır. Katlama süresince kallus oluşumunun çeşitlere göre 

değişimini de inceleyen araştırıcılar, bu özellik bakımından Çiloreş’in 

diğer çeşitlerden daha iyi performans sergilediğini aktarmışlardır. 

İşçi ve ark. (2015), on iki Amerikan asma anacı (110 R, 99R, SO4, 

1103P, 140 Ru, 41B, Kober 5BB, 420A, 1613C, 1616C, Ramsey ve 

Fercal) üzerine masa başı omega aşılama yöntemiyle aşılanmış Red 

Globe üzüm çeşidinin katlama sonrası aşı noktasında kallus gelişimini 

ve tüplü fidan üretiminde fidan randımanını incelemişlerdir. İncelenen 

anaçlar arasında kallus oluşturma oranı bakımından istatistiksel olarak 

farklılık saptanmamışsa da ilk yıl 41B ve 5BB anaçlarının, ikinci yıl ise 

420A ve 110R anaçlarının çepeçevre kallus oluşturma oranları diğer 

anaçlara nispetle daha yüksek bulunmuştur. Araştırmacıların, iki yıl 

yürüttükleri bu çalışmadan elde ettikleri bulgular; yıllar arasında fidan 

randımanı bakımından geniş bir varyasyon görülebileceğine işaret 

etmektedir.  

Soltekin ve ark. (2015), beş yeni tescil edilmiş üzüm çeşidini (Sultan 1, 

Sultan 7, Saruhan Bey, Manisa Sultanı, Altın Sultani) masa başı omega 

aşı yöntemiyle iki farklı asma anacına (41B ve 1103P) aşılamışlar ve 

bu çeşitlerin aşıdaki başarısını incelemişlerdir. Aşı kaynaşması 

bakımından en yüksek değerleri 41B anacı üzerine aşılı Sultan 1, Sultan 

7 ve Manisa Sultanı çeşitleri ile 1103P anacı üzerine aşılı Sultan 1, 
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Manisa Sultanı ve Saruhan Bey çeşitlerinde saptamışlardır. Genel 

olarak incelenen tüm çeşitler 1103P anacı ile iyi uyuşma göstermiş buna 

karşın Saruhan Bey ve Altın Sultani çeşitlerinin 41B anacı ile afinitesi 

diğerlerine nispeten daha düşük düzeylerde kalmıştır. 

Dardeniz ve ark. (2015), 5BB anacı üzerine yongalı göz aşı yöntemi ile 

aşılanan Alphonse Lavalleé, Bozcaada Çavuşu ve Trakya İlkeren üzüm 

çeşitlerinin, susuz koşullarda gelişim düzeylerinin değişimlerini 

incelemişlerdir. İncelenen çeşitlerden en yüksek aşı tutma oranına sahip 

çeşidi Alphonse Lavallée olarak saptayan araştırmacılar aynı zamanda 

bu çeşidin sürgünlerinin de daha uzun olduğunu belirlemişlerdir. 

Trakya İlkeren çeşidinin ise aşı tutma oranı oldukça düşük bulmuşlar 

ancak aşı yılı sürgünlerinde yaprakların klorofil miktarlarının diğer 

çeşitlere kıyasla daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. 

Köse ve ark. (2015), Merzifon Karası üzüm çeşidi ile on farklı asma 

anacının oluşturduğu aşı kombinasyonlarının aşı noktasında kallus 

oluşumu, kök gelişimi ve sürgün gelişimini incelemişlerdir. Kallus 

oluşum oranı en yüksek olan anaçları 140 Ru, 99R, 8B ve 1103P olarak 

saptayan araştırmacılar, 8B anacının kullanımı ile kallus gelişim 

düzeyinin de arttığını bildirmişlerdir. Köklenme ve kök gelişimi 

açısından ise 1103P anacını diğer anaçlara göre daha üstün bulan 

araştırmacılar, 41B anacının sürgün gelişimi ve özelliklerini olumlu 

etkilediğini belirlemişlerdir. Genel olarak Merzifon Karası üzüm 

çeşidine 1103P anacını kullanmanın daha uygun olduğunu 

belirtmişlerdir.  
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Köse ve ark. (2016), üç farklı asma anacı (5BB, SO4 ve 110R) üzerine 

aşılı kokulu Kara Üzüm (Vitis labrusca L.) ve Şiraz (Vitis vinifera L.) 

çeşitlerini masa başı omega aşılama yöntemiyle aşılamışlar ve oluşan 

aşı kombinasyonlarının kallus gelişimi, fidan randımanını ve bazı 

vejetatif özelliklerini incelemişlerdir. Araştırmacılar, kallus gelişimi 

bakımından Şiraz çeşidi ile 5BB ve 110R anaçlarının oluşturduğu 

kombinasyonların en yüksek değerlere sahip bulmuşlardır. Ayrıca, 

fidan randımanı en yüksek olan aşı kombinasyonunu 5BB/Şiraz, kök 

uzunluğu en yüksek olan aşı kombinasyonunu ise 110R/Kara Üzüm 

olarak saptamışlardır. Tartılı derecelendirmeye göre anaçları 

karşılaştıran araştırmacılar, ağır bünyeli topraklarda genel olarak 5BB 

anacının daha iyi geliştiğini bildirmişlerdir. Bununla birlikte Şiraz 

çeşidi ile 5BB anacının, Kara Üzüm çeşidiyle ise SO4 anacının daha iyi 

uyuştuğunu belirmişlerdir.  

Kamiloğlu ve Demirkeser (2018), beş farklı Amerikan asma anacı 

(Fercal, 41B, SO4, 1103P, 5BB) üzerine masa başı omega aşılama 

yöntemiyle aşıladıkları Prima, Victoria ve Black Magic çeşitlerinin aşı 

tutma oranlarını incelemişlerdir. Aşı gözünün sürme oranı bakımından 

41B anacını ve Prima çeşidini diğerlerine göre daha iyi bulan 

araştırıcılar, kallus gelişimi bakımından Fercal anacının oldukça düşük 

performans sergilediğini aktarmışlardır. Buna karşın Fercal anacı kök 

oluşturma kabiliyeti yönünden 1103P anacıyla benzer özellikte (iyi) 

bulunmuştur. Ayrıca, Fercal anacının kök gelişimi bakımından da diğer 

anaçlardan daha yüksek değerlere sahip olduğu bildirilmiştir.  
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Uzun (2019), 1103P anacı üzerine masa başı omega aşı yöntemiyle 

aşılanmış 8 sofralık üzüm çeşidinin (Cardinal, Ata Sarısı, Uslu, Trakya 

İlkeren, Alphonse Lavalleé, Hamburg Misketi, Çavuş, Yalova İncisi) 

açık köklü fidan randımanlarını incelemiştir. En yüksek fidan 

randımanını Trakya İlkeren/1103P aşı kombinasyonunda saptayan 

araştırmacı, en düşük fidan randımanını Uslu/1103P aşı 

kombinasyonunda saptamıştır. Araştırmacı ayrıca, aşı noktasında en 

fazla kallus gelişimi gösteren kombinasyonu Trakya İlkeren/1103P, en 

az kallus gelişimi gösteren kombinasyonu ise Hamburg Misketi/1103P 

olarak saptamıştır.  

Sonuç Ve Öneriler 

Türkiye’de bağcılık yapılan hemen her bölgede filoksera zararlısının 

yayılmış olma ihtimali söz konusudur. Nitekim Trakya ve Ege 

Bölgelerinde bu zararlının ilk olarak saptanmasının üzerinden 100 

yıldan fazla zaman geçmiştir. Günümüzde filoksera zararlısı 

bulunmayan bölgelere dahi gelecekte bu zararlının bulaşmayacağı 

garanti edilememektedir. Bu nedenle, Amerikan asma anaçlarının 

kullanımın arttırılması ve özendirilmesi gerekmektedir. Yeni bağ tesisi 

amacıyla temin edilecek fidanların mutlaka Amerikan asma anaçlarına 

aşılı olmasına özen gösterilmelidir. Bununla birlikte üreticilerin çeşit 

seçiminde gösterdikleri özeni, anaç seçiminde de göstermeleri için 

anaçlar hakkında bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bu amaçla gerek 

kamu kurumları tarafından gerekse üniversiteler tarafından eğitim ve 

seminerler düzenlenmelidir. Aşılı ve sertifikalı fidanlarla bağ kurulumu 

teşvik edilmeli ve özendirilmelidir. Özellikle yerel düzeyde faaliyet 
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gösteren ve sınırlı miktarda aşılı asma fidanı üreten işletmelere yapılan 

denetlemeler arttırılmalı, bu işletmelerin kullandıkları anaçların ismine 

doğru olup olmadığı tespit edilmelidir.  

Türkiye’de bağcılık yapılan yörelerin gerek iklim gerekse toprak 

özellikleri birbirinden farklılık göstermektedir. Bu nedenle asma anacı 

seçilirken bağın kurulacağı yerin iklim ve toprak özelliklerine uyum 

gösterebilecek ve üzüm verim ve kalitesini arttıracak anaçlar tercih 

edilmelidir. Anaç seçimi yapmadan önce mutlaka bağın kurulacağı 

arazinin toprak analizi ve sulama yapılacaksa sulama suyunun analizi 

yapılmalı, anaç seçiminde bu analiz sonuçları göz önüne alınmalıdır. 

Erkenci çeşitlerin yetiştiriciliği yapılacaksa; kullanılacak anaç, 

üzümlerin erken olgunlaşmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Benzer 

bir şekilde geç olgunlaşan bir çeşidin yetiştiriciliği yapılacaksa, 

bölgenin vejetasyon süresi de dikkate alınarak olgunlaşmayı geciktiren 

anaçların kullanılması; üzümün pazarda son turfanda olarak daha 

yüksek fiyata alıcı bulmasını sağlaması açısından önemlidir. Şaraplık 

çeşitler için seçilecek anaçların, yukarıda sayılan hususlara ek olarak 

şarap kalitesine etki edeceği göz önünde bulundurularak seçilmesi 

gerekmektedir. 
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1. GİRİŞ 

 

Ortalama 1000 m’den fazla yükseltisi, 28.488 km² lik yüzölçümü ile 

Türkiye'nin 2. büyük ili olan Sivas'ın topraklarının büyük bölümü 

Kızılırmak, bir bölümü de Yeşilırmak ve Fırat havzalarına girer. Ancak 

bu kadar geniş alana rağmen il nüfusu, göçlerin de etkisiyle, gittikçe 

azalmaktadır.  

35°-50' ve 38°-14' doğu boylamlarıyla, 38°-32' ve 40°-16' kuzey 

enlemleri arasında kalan Sivas ilinin coğrafi olarak İç Anadolu, Doğu 

Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin kesiştiği noktada bulunmasından 

dolayı il sınırları içerisinde yer alan Suşehri, Akıncılar, Gölova, 

Koyulhisar ve kısmen Kuzey Zara ve Doğanşar gibi yörelerin bitki 

örtüsü, iklim yapısı ve yıllık yağış miktarları birbirinden farklılık 

göstermektedir. 

İl; kuzeyden Kelkit Vadisi, doğudan Köse Dağları'nın uzantıları, 

Kuruçay Vadisi ve Yama Dağı, güneyden Kulmaç Dağları, Tahtalı 

Dağları'nın uzantıları ve Hezanlı Dağı, batıdan Karababa, Akdağlar ve 

incebel Dağları ile çevrilidir. Kızılırmak, Kelkit Çayı, Tozanlı Çayı, 

Yıldız Irmağı, Çallı Çayı ve Tohma Çayı en önemli akarsularıdır.  

Büyük bir kesimi yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve karlı geçen 

karasal iklim özelliğine sahip il, İç Anadolu ikliminin etkisinde kalmış 

olup bitki örtüsü, düşük orandaki orman alanları dışında, bozkırlardan 

(step)  teşekkül etmektedir.  

İlde işgücünün sektörel bazda dağılımına bakıldığında, tarım ve 

hayvancılığın öne çıktığı görülmektedir. İldeki faal nüfusun % 66.5’ini 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kelkit_Vadisi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tahtal%C4%B1_Da%C4%9Flar%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tahtal%C4%B1_Da%C4%9Flar%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1z%C4%B1l%C4%B1rmak
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kelkit_%C3%87ay%C4%B1
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oluşturan tarım sektöründe çalışanların % 54.7’sini kadınlar, % 

45.3’ünü erkekler oluşturmakta olup, faal nüfusun % 91.6’sı kırsal 

alanda yaşamaktadır. 

İl topraklarının % 41’ini teşkil eden 1.106.085 ha tarım arazisinin 

348.845 ha sulanabilir tarım arazisi olarak değerlendirilmekte olup, 

sulanabilir tarım arazisi yıllar itibariyle fazla bir farklılık göstermezken, 

sulanan arazi miktarları artış göstermiştir.  

İlde tarım işletmeleri, bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yapmaktalar 

ve bunun oranı % 87‘yi bulmaktadır. Bunu sırasıyla % 10’la bitkisel 

üretim yapan işletmeler ve % 3’de hayvansal üretim yapan işletmeler 

izlemektedir. 

11.060.850 da tarım arazisinin 2.816.758 da kadarı kullanılmayan arazi 

varlığını oluşturmaktadır. Tarım yapılan kısımda ise en büyük payı 

3.884.998 da ile hububat bitkileri alırken meyveciliğe ayrılan alan (bağ 

alanı dahil) 36.055 da (% 0.32), sebzeciliğe ayrılan alan ise 13.515 da 

(% 0.12)’dır (Anonim, 2020a). İlde özellikle olumsuz iklim şartlarından 

kaynaklı bahçe bitkileri üretim alanı ve miktarının pek bir önemi 

olmadığı görülmekte, bağcılık ise geleneksel olarak Gemerek, Divriği, 

Suşehri ve Gürün’ün belirli alanlarında yapılmaktadır (Çizelge 1).  
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Çizelge 1. İlin Bağcılık Potansiyeli (TÜİK, 2019) (*) 
 

Üzüm üretim miktarı (ton) 

Divriği Gemerek Gürün Suşehri ve yöresi Toplam 

163 223 255 155 796 

Türkiye     4.100.000 

Üzüm üretim alanı (da) 

190 945 600 214 1949 

Türkiye     4.054.387 

Verim (kg/da) 

858 236 425 486 850  571 

Türkiye     1011 

(*) Sivas il merkezinde bağ alanı bulunmamaktadır. 

 

VII. Genel Tarım Sayımı Tarımsal İşletmeler Anketi’ ne göre, Sivas’ta 

yer alan tarımsal işletme başına düşen ortalama toprak büyüklüğü 95 

da’dır.  Ayrıca aynı ankette, Sivas’ta toplam 78.953 tarımsal işletme 

olduğu ve bunun % 1.26’sının arazisinin olmadığı, geriye kalanın ise 

7.467.539 da araziyi işlediği belirtilmektedir. Toplam işletme sayısının 

% 32.25’i gibi büyük bir oranını oluşturan 20-49 da arazi büyüklüğüne 

sahip olan işletmeler, toplam işlenen arazinin ancak % 11.02’sini 

işlemektedir. İşletme arazisi bakımından % 35.41 ile en büyük paya 

sahip olan işletmeler 200-499 da olan işletmelerdir. İlde 5.000 da’dan 

büyük arazi işleyen sadece 2 işletme bulunmakta iken, toplam işlenen 

arazi içindeki payı % ise 1.25’dir (Anonim, 2020a). 

Bu çalışma; il genelinin iklim yapısının bağcılığa uygunluğunu 

irdelemek, uygun olan yöreleri belirlemek ve bağ tesis etmek isteyen 

üreticiler için konu hakkında bir fikir oluşturmak hedeflenmiştir.   
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MATERYAL VE METOT  
 
Materyal  

 
2018-2019 yıllarında yürütülen araştırmanın materyalini, ilde 

bağcılığın yapıldığı yörelerdeki bağlar ve bu bağ alanlarındaki yöresel 

üzüm genotipleri oluşturmuştur.  

 

Metot  

 

Çalışmada, Tarım ve Orman İl/İlçe müdürlükleri ile görüşülmüş ve 

görüşmeler çerçevesinde bağcılığın yaygın olduğu köylere gidilerek 

bağcılarla diyaloğa geçilmiş, tüm bağcılara daha önceden (Çizelge 

2)’de hazırlanmış olan sorular yöneltilmiş, yine bağlar gezilerek gerekli 

notlar alınmış ve fotoğraflar çekilmiştir. Çalışma; bağcılığın yapıldığı 

Gemerek, Gürün, Divriği Suşehri ve civarında yürütülmüştür.  

 
Çizelge 2. Bağcılık Ön Bilgi Formu 

Bağ sahibi: Rakım: İlçesi/Köyü:                 

Bağcının Tlf/e maili: Tarih:  

1 Bağcılık daha ziyade ilçenin hangi köylerinde yapılıyor? 

2 İlçede yaklaşık bağ üretim alanı ve üretim miktarı nedir? 

3 Bağlar, meyve ağaçları ile karışık olarak mı bulunuyor? 

4 Bağ tesisi ne şekilde yapılıyor? 

a. Aşılı asma fidan  ile        b. Aşısız (yerli) asma fidanı   ile      c. Asma çeliği ile       d. Diğer 

5 Karşılaşılan en önemli meseleler nedir? (don, dolu, hastalık/zararlı, pazarlama vs.) 

6 Yaygın olarak yetiştirilen çeşitler nedir? 

7 Ürünün yaygın olarak değerlendirme şekilleri nedir? (sofralık, kurutmalık, pekmezlik vd. ) 

8 Bağ tesisinden önce yer tespiti, toprak ve su tahlili yapılıyor mu? 

9 Bağda bakım işlemleri (budama, toprak işlemleri, sulama, gübreleme, ilaçlama, hasad) 

yapılıyor mu? 

10 Özel idare, kalkınma ajansları vd. kuruluş destekleri var mı, hangi kurumlar destek 

vermektedir? 
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11 Yörenizde eskiden beri bağcılık yapılıyor mu? (Evet / Hayır) 

12 Bağcılık yapılmıyorsa sizce sebepleri nedir? (İklim, Toprak, Pazarlama, İşgücü, Diğer) 

13 Üretilen üzüm çeşitlerinin eksik ve iyi tarafları nedir? 

14 Bağların genel konumu (Düz, Yamaç)  nedir? 

15 Bağlarda belli bir terbiye şekli kullanılıyor mu, nasıl bir terbiye şekli veriliyor? 

16 Bağlarda makine kullanılabiliyor mu? 

17 Yöreniz için yeni bağ tesisleri ve değerlendirme amacı hakkındaki düşünceleriniz nedir? 

18 Bağların yaklaşık alanı (da) ve yaşı nedir? 

19 İlçede üzümün değerlendirme şekillerinin yaklaşık oranları (sofralık %, Kurutmalık %, Şaraplık 

%, pekmez %, %, diğer %) 

 

BULGULAR  

 

Bölgenin Bağcılık Potansiyeli ve Uygulanan Bağcılık Tekniği  

 
İlde bağcılık; belli yörelerde ve geleneksel (eski, yerli) olarak mahalli 

çeşitlerle (genotip) yapılmakla beraber son yıllarda nadir de olsa tesis 

edilmiş modern bağlara (yeni bağcılık) da rastlamak mümkündür (Şekil 

1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1. Modern bir bağdan görünüm 

(Koyulhisar) 
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Geleneksel bağların hemen tamamı yaşlı ve küçük alanlardan oluşup, 

bağlar meyve ağaçları ile karışık ya da sadece üzüm çeşitlerinden 

(kapama) oluşmaktadır. Küçük alanlardan oluşan bağlar yörenin arazi 

yapısına göre Gemerek ve Suşehrinde olduğu gibi ovada ya da 

yamaçlarda bulunabilmektedir. 

Düzgün bir sıra aralık mesafesi verilen ve eğimi uygun olan alanlarda 

toprak işlemede makine gücünden yararlanılmakta, sulama ve 

gübreleme yapılmamakla beraber hayvan varlığı olan üreticilerin bazen 

bağlara hayvan gübresi verdiği görülmektedir.     

Bölgede mevcut bağlarda boş alanlar “daldırma çoğaltım” veya “çelikle 

çoğaltım” yapmak suretiyle yetiştiricilik devam ettirilmeye 

çalışılmakta; budama, genellikle ilkbaharda uyanmaya yakın ya da 

uyanma başlangıcında gerçekleştirilmekte, yıllık dallar 3-4 göz 

üzerinden kısa budanmakta ve omca üzerinde toplamda 18-25 adet göz 

bırakılmaktadır. 

    

 

 

Şekil 2. Putik Budama Sistemi (Divriği) 
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Bölgede omcalara genellikle “goble” benzeri bir şekil verilmekte ve 

gövde, toprak yüzeyinden genellikle 60-75 cm kadar yukarıdan 

taçlandırılmaktadır. Ancak özellikle Divriği de bazı bağlarda budamada 

“Putik” denilen bir sistem uygulanmaktadır (Şekil 2). Bu sistemde, 

gövde oluşturmak üzere 100-120 cm boyunda 2-3 çubuk bırakılmakta, 

2. yıldan itibaren bunlar üzerinde 2-3 gözlü birkaç adet ürün dalı 

bırakılmakta, yaşlanma döneminde ise bu gövdeler kademeli olarak 

diplerinden alınarak asmalar gençleştirme budamasına tabi 

tutulmaktadırlar. Yöre bağlarında yaygın olarak görülen ve mücadele 

gerektiren etmenler arasında külleme, kurşuni küf, bağ kanseri gibi 

hastalıklar; salkım güvesi, yaban arısı ve bağ uyuzu gibi zararlılar yanı 

sıra yetiştiriciliği olumsuz etkileyen yabancı otlar ve olumsuz iklim 

şartları (geç don, dolu gibi) önemli yer tutmaktadır.  

 

Çizelge 2 Şırnak İli Merkez ve İlçeler İtibarı İle Bağcılık Durumu 

İlçe Rakım 

/ Konum (*) 

Köyler Çeşitler 

Sivas 

(merkez) 

 - - 

Gemerek 1171 m 

Enlem 39,1849 

Boylam  36,0717 

Eğerci, Dendil, 

Çepni, Sızır 

Arapgir, Çavuş, Besni, Göğcek, 

Gülüzümü, Kehribar, 

Patlakkara, Dişieldaş, 
Kabaeldaş,  Dikkarabekir, 

Meme üzümü  

Gürün 1400 m 

Enlem 38,7213 

Boylam 37,2712 

Bahçeiçi, Tepecik, 

Suçatı, Sarıca 

Kabarcık, Malatya karası, Uzun 

kara, Şabikkara, Azezi 

Divriği 1120 m 

Enlem 39,3749 

Boylam 38,1185 

Kesme, Hinora, 

Gedikbaşı 

Arapgir üzümü, Gragos, 

Öküzgözü, Kara hamlık, Gelin 

parmağı, Beyaz hamlık, Lolik 

Suşehri ve 

civarı 

950 m 

Enlem 40,1638 
Boylam 38,0907 

Yeşilyayla, Üzümlü, 

Esenyaka, Gökdere, 
Yalnıztepe, Kadife 

köyü, Ortaseki köyü 

Hatun Parmağı, Horoz Karası, 

Narince, Kazova, Cücük üzümü, 
Kara üzüm, Müşkü, Öküzgözü, 

Ağ üzüm, Kızıl türlü 

(*) Anonim (2020b). 
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Yörede yetiştirilen üzüm çeşitlerinin hasadı yöreye göre Eylül ayı 

içerisinde başlayıp, Ekim ayının ortalarında tamamlanmakla beraber 

çoğunluğu Eylül ayı içerisinde yapılmakta ve çoğu taze tüketimde 

değerlendirilmektedir. Ancak özellikle geçci ve kalın kabuklu olanlar 

kış boyu tüketilmek üzere hasattan sonra kilerlerde muhafazaya 

alınmaktadırlar (Şekil 3). Bunun dışında üzümden pekmez, tarhana, 

pestil, şurup vb. yöresel ürünler üretilerek tüketilmekte (Şekil 3-4); 

ihtiyaç fazlası ise taze veya işlenmiş olarak pazara sunulmaktadır. 

Ancak bağlardan sağlanan ürünün ya da yöresel ürünlerin pazarlama işi 

en önemli bir sorun olarak gözükmektedir. Üzüm çeşitlerinin olum 

zamanları birbirine yakın olduğu için piyasaya bir anda fazla miktarda 

ürün çıkmakta bu yüzden üreticiler ürünlerini ucuza satmak zorunda 

kalmakta, bu da üreticinin bağa olan ilgisini azaltmaktadır.  

 

İklim Yapısı  

Sivas ilinin büyük bölümü karasal iklime sahip olup, kuzeyde 

Karadeniz, doğuda Doğu Anadolu Bölgesinin sert iklimine benzerlikler 

görülmektedir. Kışları soğuk ve sert geçer, genellikle kışın kar yağışı 

Şekil 3. Kilerde Üzüm Muhafaza (Gürün) ve Pekmez Yapımı (Gemerek) 
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fazla olur ve bazen 3-4 ay kar örtüsü varlığını korurken yazın kısa 

süreli, sıcak ve kurak, kış ve yaz mevsimleri arasında sıcaklık farkı 

büyük olduğu gibi gece ve gündüz arasındaki fark da büyük olup, bahar 

mevsimleri genellikle yağmurlu olur. İlkbahar ve sonbahar ayları 

yağışlı geçen ilde, yıllık 420 mm yağış ortalamasının % 36’sı ilkbahar, 

% 32’si kış, % 22’si sonbahar ve % 10’nu yazın görülür.  

Son 50 yıl içinde yapılan gözlem ortalamalarına göre en soğuk ay -34.6 

°C ile Ocak ayı, en sıcak ay 38.3 °C ile Temmuz ayıdır, aylık ortalama 

yağış en yüksek ay Mayıs, en düşük ay ise Ağustos ayıdır. 1992 yılında 

gözlenen en yüksek nem oranı % 80 ile Aralık ayı, en düşük nem % 

55.2 ile Ağustos ayıdır. Aynı yılda en yüksek basınç 874.1 mb olarak 

Ocak ayı, en düşük basınç ise 868 mb olarak Şubat ayı olarak tespit 

edilmiştir (Anonim, 2020c; Anonim, 2020d). 

 

 

 

 

Şekil 4. Tarhana (Sol), Şurup (Orta) ve Pestil (Sağ) (Divriği) 
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Toprak Yapısı  

 
İlin değişik toprak yapısı, iklim ve jeolojik yapı farklılıkları ile bitki 

örtüsündeki çeşitlilik farklı yapıda toprakların oluşumuna yol açmıştır. 

Tarım topraklarının % 3.04’ü asit, % 24.8’i nötr, % 71.8’i ise alkali 

reaksiyona sahip olup, büyük bölümü organik maddece fakirdir. 

Saturasyon oranına göre yapılan sınıflandırmada tarım topraklarının % 

37.84’ü tınlı, % 52.76’ı killi-tınlı, % 8.47’ü killi ve  % 0.93’ü kumlu 

bünyeye sahiptir. Bu dağılım ilde bağ dahil tarım için uygun toprak 

bünyesi varlığını göstermektedir. Arazi kullanım kabiliyeti bakımından 

il topraklarının yaklaşık % 65’lik bölümü tarıma elverişsiz V-VIII. sınıf 

arazilerden oluşmaktadır. Bu durum, ilde tarımı sınırlandıran unsurların 

başında gelmektedir. I-IV. sınıf tarım arazileri toplam 986.518 ha olup, 

zirai faaliyetler genellikle bu araziler üzerinde yapılmaktadır.  

İlde tarım yapılan 1.216.707 ha arazinin  %  28.49’luk kısmında yapılan 

kuru tarım   V-VIII. sınıf araziler üzerinde bulunmaktadır. Bu araziler, 

toprak yapısı ve arazi şartları bakımından işlemeye ve ekonomik üretim 

yapmaya elverişli olmadıkları gibi erozyon riskini de artırmakta, I. sınıf 

arazilerle II. sınıf arazilerin büyük bir bölümü dışında, tüm topraklar su 

erozyonuna maruz kalmaktadırlar (Anonim, 2020d).  

İl genelinde 4 tip toprak bulunmakta olup, tamamında belli ölçüde 

bağcılık yapılmaktadır. Bölgede yerli bağcılık yapıldığından farklı 

toprak yapılarına ve iklim şartlarına adaptasyon kabiliyetleri oldukça 

geniştir. Ancak yeni tesis edilecek olan bağlarda anaç kullanımı 

olacağından ve anaçların toprağa adaptasyon sınırları yerli asmalar (V. 
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vinifera L) kadar yüksek olmadığından mutlaka tesisten önce, özellikle 

yapılacak toprak tahlilleri ile toprak yapısının ortaya konulması 

gerekmektedir. 

Bitki Örtüsü  
 
İlin geniş toprakları arasında fazla geniş bir yer tutmayan orman alanları 

dışında Sivas’ın asıl önemli bitki örtüsü (step) bozkırlardır. İlkbahar 

ayında yağışlarla canlanan, ancak yazın yetersiz yağışlardan dolayı 

çoğunlukla kuruyan bozkır bitkileri içinde kısa ömürlü olan çiğdem, 

navruz, gelincik gibi bitkiler yanında kuraklığa dayanıklı keven, sığır 

kuyruğu, çoban döşeği, sütleğen, dağ yoncası, kekik gibi bitkiler geniş 

bir yer tutar (Anonim, 2020a). Ancak bölgede yetişen bu tipik bitkiler 

ile asmanın ekolojik istekleri arasında doğrusal bir ilişki kurmak 

mümkün değildir.  

 

TARTIŞMA  

 

Bölgenin Bağcılığa Uygunluğu  

 
Çizelge 3. Sivas (Merkez) Bazı İlçelerinin Çok Yıllık İklim Verileri İle Ekonomik 

Olarak Bağcılık Yapabilmek İçin Gerekli En Düşük İklim Verileri (Sağdıç ve Koç, 

2012; Ağaoğlu ve ark., 2019; Anonim, 2021; Çakır, 2021), DMGM (1975-2010) 

 

Yörenin İklim 

Parametreleri 

Asmanın 

İklim 

İstekleri 

Sivas 

(Merkez) 
Divriği Gemerek Gürün Suşehri 

Rakım (m) - 1285 1120 1171 1250 950 

Yıllık Ort. Sıc. 

(ºC) 
9 9.0 11.4 9.6 10.7 10.1 

Kritik Düşük 

Sıc. (ºC) 
-12 -34.4 -20.4 -23.3 -29.8 -13.2 

Kritik Yüksek 

Sıc. (ºC) 
35 40 38.6 37.5 29.9 36 
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En Soğuk Ay  

Ort. Sıc. (ºC) 
0 -3.5 -1.8 -2.5 -3.7 1.2 

Sıcak Aylar 

Ort. Sıc. (ºC) 

(*) 

18 18.4 20.9 18.5 15.0 19.2 

Etkili Sıcaklık 

Toplamı   (gd) 
900 1134 1643 1215 1225 1344 

Gelişme 

Dönemi 

Uz.(gün) (**) 

180 170 199 187 180 200 

Yıllık Top. 

Yağış (mm) 
450-500 431.3 455 401 419 556 

Gelişme 

Dönemi Yağışı 

(mm) 

300-350 186 208 202 194 289 

Gelişme 

Dönemi 

Güneşlenme 

Süresi  (saat) 

1250-
1300 

2439 - - 2090 (1) - 

Hava Nisbi 

Nemi (%) 
60-70 65.9 61 65 67 58 

Rüzgar Hızı 

(m/s) 
3-4 1.3 2.8 1.8 2.2 1.2 

Donların 

Başlama ve 

Bitiş Tarihi 

- 

Eylül 

sonu 

Haziran 

başı 

Ekim 

Ortası 

Nisan 

Sonu 

Eylül 

Sonu 

Haziran 

Başı 

Eylül 

Sonu 

Haziran 

Başı 

Ekim 

Ortası 

Nisan 

Sonu 
 

(*) Haziran-Eylül ayları ortalama sıcaklığıdır.   

(**) Nisan-Ekim ayları arası    

Ort.: Ortalama               Top.: Toplam                  Sıc.: Sıcaklık 

 

1. Sıcaklıklar: Bir bölgede bir bitki tür veya çeşidinin yetiştiriciliğinin 

uygun olup olmayacağını ortaya koyan en önemli iklim parametreleri 

“etkili sıcaklık toplamı” ve “don”lardır (Tangolar ve ark., 2010; Çelik, 

2011; Bekar ve Cangi, 2017). Bir yörede ekonomik olarak bağcılık 

yapabilmek için yıllık ortalama sıcaklığın hiç değilse 9 ºC, en soğuk ay 

(Ocak) ortalama sıcaklığının 0 ºC, en sıcak ay (Temmuz) ortalama 

sıcaklığının 20 ºC, yaz ayları ortalama sıcaklığının ise en az 18 ºC, etkili 

sıcaklık toplamının 900 gd, gelişme dönemi uzunluğunun 180 gün, 

gelişme döneminde güneşlenme süresinin 1250-1300 saat, rüzgar 
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hızının ise 3-4 m/s olması istenmektedir (Çizelge 3) (Eggenberger ve 

ark., 1975; Çelik ve ark., 1998; Yaşasın, 2021). Vegetasyon 

devresindeki sıcaklıkların 10 ºC’nin altında ya da 35 ºC’nin üzerinde 

seyretmesi bitkinin gelişmesini olumsuz olarak etkilemektedir (Köse, 

2014). Çizelge 3’ü incelediğimizde, özellikle Suşehri dışındaki 

yörelerde düşük sıcaklık bakımından büyük risk oluştuğu 

görülmektedir. Düşük sıcaklıkların bir diğer etkisi ise kışlık gözlerin 

soğuklama ihtiyacını karşılamasıdır. Ancak asmalarda bu ihtiyaç, 

çeşitlere göre 100-400 saat olup (Uzun, 2011; Özdemir, 2019) bölge 

için bir sorun teşkil etmeyeceği Çizelge 3’deki verilerden 

anlaşılmaktadır.  

 
2. Gelişme Dönemi Uzunluğu: Gözlerin uyanmasından yaprakların 

dökümüne kadar geçen zamanı içeren ve sıcaklıkla beraber 

değerlendirilmesi daha uygun olan bu parametrenin en az 180 gün 

olması gerekir.  Çizelge 1’yi incelediğimizde Sivas (merkez) (170 

gün)’nin uygun olmadığını, Gürün (180 gün) ilçesinin sınır değerlerde 

olduğu, Gemerek (187 gün), Divriği (199 gün) ve Suşehri’nin (200 gün) 

ise uygun değerlerde olduğunu ifade edebiliriz. Ancak sıcaklıkla 

yakından ilgili olduğu için bu parametrenin sıcaklıklarla birlikte 

değerlendirilmesi daha doğru olacaktır. 

3. Güneşlenme: Bir yörede rantabl olarak bağcılık yapabilmek için 

güneşlenme süresinin gelişme döneminde en az 1250-1300 saati olması 

gerektiği bildirilmektedir (Samancı, 1985; Çelik, 2011). Güneşlenme 

süresi ile ilgili olarak ORAN Kalkınma Ajansının 2017 yılında 

hazırlamış olduğu “Gürün Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Fizibilite 
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Raporu” adlı bir proje ile Sivas merkez ve Gürün ilçesinin güneşlenme 

süresini sırayla 1958 saat ve 2090 saat olarak ölçmüşlerdir (Çizelge 1) 

(Ünal, 2019). Bu değerler asma için gerekli olan gelişme dönemi 

güneşlenme süresi olan 1250-1300 saatin çok üzerinde buşunmaktadır.   

 

 

 
 
4. Yağış: Yıl içerisinde düşen yağışın miktarı yıldan yıla ve bölgeden 

bölgeye büyük ölçüde değişebilir ve bu durum bazı yıllar ve bazı 

bölgelerde bağcılığı ekonomik olmaktan çıkarabilir (Keller, 2020). 

Ülkemizde yıllık yağışın 900 mm olduğu Doğu Karadeniz yöresinde 

enfeksiyon riski yüksek olduğu için, 300 mm’nin altında olan yörelerde 

ise sulamaksızın ekonomik anlamda modern bağcılık yapmak pek 

mümkün değildir. Ancak önemli olan, toplam yağıştan daha çok bu 

yağışın yıl içerisindeki dağılımı olmalıdır. Bir diğer husus ise, yağış 

miktarı yetersiz olsa dahi sulama imkanı olan alanlarda yağışın 

yetiştiriciliği kısıtlayıcı bir etkisinin olmayacağının bilinmesidir. 

Çizelge 2.yi incelediğimizde Sivas genelinde daha önemli olan gelişme 

devresindeki yağış miktarlarının (186-289 mm) yetersiz olduğunu 

Şekil 5. Asmada Geç Don Zararı (Sol) ve Salkımda Erken Don Zararı (Sağ) 
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görmekteyiz. Bunun için sıcaklıkların çok yükseldiği dönemlerde bitki 

gelişimi, ürün verim ve kalitesi bakımından, 1-2 sulama yapılması 

gelişme, ürün miktarı ve kalite açısından yararlı olacaktır.  

5. Rüzgâr: Yetiştiriciliği sınırlamaktan ziyade gelişme, verim ve kalite 

üzerine etkili olan ve gelişme dönemi boyunca orta seviyede nem içeren 

rüzgârlar dengeli bir su düzeninin sağlamada, havalanma, döllenme ve 

özellikle sofralık üzümlerde kalite artışında olumlu etki yaptığı için 3-

4 m/s hızla esen rüzgar esintisinin yararlı olduğu bildirilmektedir 

(Çelik, 2017). Çizelge 1. incelendiğinde, Sivas ili genelinde bir sıkıntı 

yaşanmayacağı görülmektedir.  

6. Rakım: Ülkemizde genellikle rakımı 1600 m'ye kadar olan alanlarda 

(Çelik ve ark., 1998; Çelik, 2011), özellikle uygun yer ve çeşit seçimi 

yapıldığı takdirde bağcılığın yapılabileceği bildirilmektedir. Bu açıdan 

Sivas merkez ve söz konusu ilçelerde, bu hususlara da dikkat edildiği 

takdirde önemli bir sorun oluşmayacağı söylenebilir (Çizelge 1).  

7. Yer seçimi: Sivas gibi gelişme döneminin kısa ve don riskinin 

yüksek olduğu bölgelerde seçilecek bağ alnının yükseltisi, toprak yapısı 

ve yöneyin daha titiz bir şekilde araştırılması gerekir. Bunun dışında 

pazarlama, işçi ve araç-gereç temini için büyük yerleşim merkezlerine 

yakınlık gibi unsurlar da ürünün değerlendirilmesi açısından da önem 

arz ettiği bilinmelidir (Winkler ve ark., 1974; Weaver, 1976; Oraman, 

1972).      
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

İlin eski (yerli) bağcılık yapılan yörelerinde floksera’dan dolayı “aşılı 

asma fidanı” kullanımı artık yeni bağlarda kaçınılmaz bir durumdur. 

Dolayısıyla Bağcılığa uygun olan yörelerinde (Suşehri ve civarı)  “çeşit 

ve anaçların adaptasyon denemeleri” kurulabilir ve bu denemelerden 

alınan sonuçlara göre anaç ve çeşit tavsiyesi yapılabilir. Aynı şekilde 

bölge bağlarında çok sayıda verimi düşük, kullanım amacına uygun 

olmayan ve birçok özelliği bilinmeyen üzüm çeşitleri kullanıldığından 

anaçla beraber üretici daha rantabl olan standart veya yörede tutulan ve 

değerlendirme imkanı olan yerli çeşit ve/veya çeşitler ile modern 

manada yeni bağ tesisleri tavsiye edilebilir. Yine bunlarla beraber 

bölgede “bağcılık eğitim çalışmaları” düzenlenebilir.  

Bölgenin uzun yıllık iklim verilerini bir bütün olarak değerlendirdiği-

mizde, özellikle sıcaklık toplamı ve don bakımından, Suşehri yöresinin 

bağcılığa uygun olduğu, il merkezinin uygun olmadığı, diğer yörelerde 

ise iklim parametreleri sınır değerlerde olduğu için bağcılık yapmaya 

karar verilmesi halinde, yer ve çeşit (erkenci çeşitler gibi) seçiminde 

çok titiz davranmak gerekmektedir. 
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