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ÖNSÖZ 

Tarım, özellikle gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere birçok 

ülkede ekonominin belkemiğidir. Yeşil devrim, gıda üretimini ve 

dolayısıyla tarım sektörünün ekonomik getirisini artırmış olsa da birçok 

dezavantajı da beraberinde getirmiştir. Günümüzde bilinçsiz tarım 

uygulamaları ile su ve toprak kaynakları kirlenmekte ve genetik 

çeşitlilik kaybı yaşanmaktadır. Kırsal kesimde yaşayan topluluklar 

konvansiyonel tarımın getirdiği sorunlarla gün geçtikçe daha çok 

mücadele etmektedir. Kaynakların bilinçsiz kullanıldığı ve doğal 

unsurların sınırlı bir şekilde temin edilebildiği günümüz dünyasında, 

insanların refahı ile ilgili ekolojik ve ekonomik perspektifler açısından 

mevcut tarım sistemlerinin maliyet ve faydalarını değerlendirmek için 

entegre yaklaşımların hayat geçirilmesi gerekmektedir.  

Küresel çapta yaşanan iklim değişiklikleri, bitkilerin verim değerlerini 

azaltmakta ve gıda güvenliği sağlanamamaktadır. Beslenme ve gıda 

taleplerinin karşılanması için birim alandan alınan ürün miktarı oldukça 

önemlidir. Artan dünya nüfusunun problemleri tarıma daha profesyonel 

yaklaşmayı zorunlu kılmaktadır. Tarımsal yönetim ve üretim 

paradigmaları bir an önce tüm dünyada değişim göstermeli ve 

günümüzde daha yenilikçi modern tarım uygulamaları hayata 

geçirilmelidir. 

Kısaca, tarım girdilerinin azaltılarak daha üretken modellere geçilmesi, 

sürdürülebilir tarım yönetimi ve gıda güvenliğinin sağlanması gibi 

insanlığın geleceğini inşa edecek faktörlerin pratik ve maliyeti düşük 
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olan modern tarım uygulamaları ile garanti altına alınması 

gerekmektedir. 

Kitabımıza bilimsel çalışmaları ile katkı sunan tüm değerli 

yazarlarımıza, editör paydaşlarımıza ve İKSAD koordinatörü Doç. Dr. 

Seyithan SEYDOŞOĞLU’na teşekkür ederiz. 

Şubat 2022 

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim YILMAZ 

Öğr. Gör. Dr. Sipan SOYSAL 
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GİRİŞ 

21. yüzyılda, mahsullerin adaptasyonunu, verimini, sağlık özelliklerini 

ve besin değerini artırmak için yeni allellerin bir kaynağı olarak doğal 

biyoçeşitliliği araştıran mahsul yetiştirme programları büyük önem 

kazanmıştır (Yilmaz ve Ciftci, 2021a). Son zamanlarda sıklıkla 

kullanılmakta olan biyoçeşitlilik kavramı; Tıp, Tarım, Endüstri ve 

Biyoteknoloji sektörlerinin temel kaynağını oluşturmaktadır (Yılmaz, 

2021). Genetik yapıda oluşturulacak değişiklikler ile ortaya çıkan 

varyasyondan yararlanarak yapılacak olan seleksiyonla yüksek kaliteli, 

daha verimli, adaptasyon yeteneği yüksek ve hastalık ve zararlılara 

dayanıklı olan yeni çeşitlerin elde edilmesi mümkün olduğunca kısa 

sürede gerçekleşebilmektedir (Yorgancılar ve ark., 2015). Bitkilerde 

genetik varyasyon tanımlaması daha önce fizyolojik, morfolojik ve 

sitolojik özellikler ile yapılmaktaydı (Scarano, 2002).  Ancak bir genin 

birden fazla karakteri etkilemesi ve bir karakterin birden fazla lokusu 

tanıması nedeniyle morfolojik veriler genetik farklılıkları belirlemede 

yetersiz kalmaktaydı. Son yıllarda taksonomi çalışmaları için bitki 

sistematiği tanımlamalarında bu verilerin yetersiz kalması nedeniyle 

moleküler yöntemlere yönelim artmıştır. Böylece genetik çeşitlilik 

çalışmaları için DNA ile ilgili moleküler teknikler geliştirilmiştir 

(Yılmaz, 2021; Yilmaz ve Ciftci, 2021a).  

Bitkilerde kalite ve verimi artırmak için kullanılan geleneksel ıslah 

metotlarına ek olarak daha ekonomik ve kısa süreli sonuçların alındığı 

moleküler ıslah yöntemleri geliştirilmiştir. Son yıllarda, bireylerin 

sahip oldukları DNA bölgeleri arasındaki farklılıkları tespit etmek için 
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kullanılan moleküler markörlerin popülerleşmesi ile devrim niteliğinde 

araştırmalar gerçekleşmiştir. Birçok genom bölgesi bitki ıslahçıları 

tarafından moleküler markörler sayesinde tespit edilmiştir. Bu bölgeler 

ile yapılan çalışmalarla uzmanların araştırmak istedikleri özellikler 

bakımından çeşitli ilişkiler tespit edilmeye başlanmıştır (Yılmaz, 2021).  

1. MOLEKÜLER MARKÖRLER  

Biyoteknoloji, son yıllarda yeniliklere açık ve popüler bilimsel 

alanların başında gelmektedir. Bu alanlardan birisi de bitki 

biyoteknolojisidir. Moleküler markör teknikleri bitki 

biyoteknolojisinde kullanılan çok önemli araçlar olarak 

değerlendirilmektedir (Filiz ve Koç, 2011). Moleküler markörler, 

genomda yer alan gen bölgeleri ya da gen bölgeleri ile ilişkili olan DNA 

parçalarıdır. Genetik markörlerin DNA tabanlı tiplerini 

oluşturduklarından dolayı DNA markörleri olarak da bilinmektedirler. 

Moleküler markörler farklı genotiplere ait olan DNA dizilim 

farklılıklarını çeşitli şekillerde belirleyebilen markörlerdir. Birbirlerine 

morfolojik bakımdan çok yakın olan kültür bitkileri bu markörlerin 

kullanılmasıyla tanımlanabilir ve ayrılabilir (Yorgancılar ve ark., 

2015). 

 

Son yıllarda küresel çapta tehlike oluşturan iklimsel değişikliklerin 

bitkilerde oluşturduğu varyasyonların araştırılmasında da moleküler 

markörler etkin olarak kullanılmaktadır. Küresel ısınma ile bitkilerde 

oluşan genetik değişiklikler markör çalışmalarıyla birçok kez tespit 

edilmiştir. Çevresel değişikliklerin oluşturduğu genetik varyasyonların 
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ortaya çıkarılmasında da moleküler markörlerin hayati öneme sahip 

olduğu görülmüştür (Jump ve Peñuelas, 2005).  

Moleküler markörlerin geliştirilmesi ile ekolojik çalışmaların ve bitki 

popülasyonlarının sayıları ve genetik analizleri hızlı bir şekilde 

artmıştır. Her markör tekniğinin kendisine özel uygulama metodu olup, 

temel sorunun çözülmesi için farklı markörlerden en uygun olanının 

seçilmesi uygundur. Moleküler markörlerde aranan en önemli 

özellikler, kodominant kalıtım, kolay ve hızlı olması, genomda sık 

dağılım göstermesi, yüksek polimorfizm, düşük maliyetli olması ve 

tekrarlanabilir olmasıdır. Hiçbir markör sistemi bu maddelerin tümüne 

birden sahip değildir. Bu sebeple yürütülecek olan çalışmalarda markör 

sistemi belirlenirken en fazla sayıda özelliği taşıyan tekniğin tercih 

edilmesi gerekir. (Filiz ve Koç, 2011). 

Moleküler markörler tek başına klasik ıslah yerine 

kullanılamamaktadır. Klasik ıslahtaki başarıyı artırabilen, destekleyici 

ve tamamlayıcı olan araçlar olarak kabul edilmektedir. Moleküler 

markör sistemlerinin gelişmesi ve iyileştirilmesi sayesinde bitki 

ıslahındaki çalışmalar daha etkili olarak yapılabilmekte ve klasik ıslaha 

kıyasla daha kısa sürede başarılı ve güvenilir sonuçlar elde 

edilebilmektedir (Yılmaz, 2021). 

Diğer yöntemler ile kıyaslandığında moleküler markör sistemleri 

yüksek polimorfizmden ve çevresel faktörlerden etkilenmemek gibi 

pek çok avantaja sahiptir (Bretting ve Widrlechner, 1995). Belirli bir 

organizmanın moleküler markörler ile tüm kalıtsal şifresinde istenilen 

bölgelerin belirlenebilmesi mümkündür.  



MODERN TARIM UYGULAMALARI | 8 

 

Bitki ıslahında moleküler markörlerin kullanılması ile; 

- yabani gen kaynaklarının transferi  

- gen piramitlerinin oluşumu  

- resesif gen seleksiyonu, 

- erken seleksiyon ve 

- geri melez ıslahı gibi avantajlı çalışmalar yapılarak klasik ıslahtaki 

etkinlik derecesi artırılabilmekte ve yeni çeşitlerin geliştirilmesi 

hızlandırılabilmektedir (Yılmaz, 2021). 

 

Morfolojik ve biyokimyasal markörlere kıyasla moleküler markörlerin 

birçok avantajı vardır. Örneğin, morfolojik markörler moleküler 

markörlerle karşılaştırıldığında, bu tür markörlerin ifadesi hem baskın-

çekinik ilişkiden hem de epistatik-pleiotropik etkileşimden etkilenir. 

Morfolojik özellikler kullanılarak germplazm arasındaki genetik 

varyasyonun incelenmesi emek ve zaman alıcı olduğu için bu tür 

markörlerin kullanımı tercih edilmemelidir (Idrees ve Irshad, 2014). 

Moleküler markörlerin istenilen ideal özellikleri; 

• Kolayca erişilebilir 

• Hızlı ve kolay test edilebilir 

• Tekrarlanabilir ve yüksek oranda polimorfik 

• Eş baskın kalıtımlı ve genomda tekrarlayan oluşumlu 

• Çevresel koşullara seçici olarak nötr 

• Farklı laboratuvarlar arasında veri alışverişi kolay olmalarıdır 

(Idrees ve Irshad, 2014). 
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Kısa sürede tekrarlanabilir olması ve abiyotik-biyotik stres 

faktörlerinden bağımsız olması moleküler markörlerin en önemli 

avantajlarındandır. Genetik çeşitlilik, gen keşfi ve filogenetik analiz 

gibi birçok alanda etkin olarak kullanılabilen moleküler markörlerin 

kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır (Yılmaz, 2021). 

2. BİTKİ GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN TESPİTİ VE POPÜLER 

MOLEKÜLER MARKÖR SİSTEMLERİ 

Küresel çapta yaşanan iklim değişiklikleri, bitkilerin verim değerlerini 

azaltmakta ve gıda güvenliği sağlanamamaktadır (Yılmaz ve Çiftçi, 

2021b). Tarıma dayalı olan ekonomik yapıya sahip ülkelerde beslenme 

ve gıda taleplerinin karşılanması için birim alandan alınan ürün miktarı 

oldukça önemlidir (Soysal ve Yılmaz, 2021). Artan dünya nüfusu ve 

iklim değişiklikleri tarıma daha profesyonel yaklaşmayı zorunlu 

kılmaktadır (Yılmaz ve Soysal 2021). Ekonomik olarak sürdürülebilir 

tarım sağlanacaksa, çiftçilere çiftlikte hayatta kalma şansı verilecekse 

tarımsal yönetim ve üretim paradigmaları değişmeli ve modern tarım 

uygulamaları hayata geçirilmelidir (Yılmaz ve ark., 2021a). 

Genetik çeşitlilik, biyolojik dünyanın özüdür ve artan dünya nüfusunun 

çeşitli zorluklarıyla başa çıkmaya yardımcı olabilecek doğal kaynaklar 

olarak hizmet etmektedir (Karık ve ark., 2019). Bitki genetik 

kaynakları, mahsullerin genetik olarak iyileştirmesinde hayati 

girdilerdir (Ali ve ark., 2020a). Genetik varyasyonlar, herhangi bir türde 

üreme ihtiyaçlarını karşılamak için oldukça önemlidir (Nadeem ve ark., 

2018a). Popülasyonlar arasında ve içinde var olan genetik değişkenlik, 

arzu edilen tarımsal özelliklerin artırılarak seçkin çeşitlerin 
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geliştirilmesinde kullanılabilmektedir (Ali ve ark., 2020b). Genetik 

çeşitlilik çalışmalarında kullanılan germplazm kaynakları, tarımsal 

özellik çeşitliliğinin değerlendirilebilmesi için kullanılabilecek bir gen 

havuzudur ve mahsulün iyileştirilmesinde önemli roller oynamaktadır 

(Yilmaz ve ark., 2021b). 

Günümüzde birçok bitki araştırmacısı genetik polimorfizmi ve bağlantı 

haritası yapısını incelemek için ve önemli bitkilerin arzu edilen 

özelliklerini tanımlamak için moleküler markörler kullanmaktadır 

(Schulmann, 2007; Idrees ve Irshad, 2014). Modern bitki ıslahı 

programlarında moleküler markörler kullanılarak pek çok bitki türü 

geliştirilmiştir (Ali ve ark., 2019). DNA moleküllerinin yüksek bilgi 

içeriği nedeniyle moleküler markörler kullanılarak mahsul moleküler 

genetik analiz yöntemlerinin sayısında hızlı bir artış gözlenmektedir 

(Sukhareva ve Kuluev., 2018). Hiçbir moleküler yöntem tüm 

uygulamalar için ideal değildir, bu nedenle bilim adamları ekipleri yeni 

bir projeye başlarken yöntemlerin hem artılarını hem de eksilerini 

tartmalıdır. (Harlt ve Jones, 2005). Tür içi polimorfizmi saptamak için 

en etkili ve ucuz yöntemler ISSR, SSR ve SNP analizi olarak kabul 

edilmektedir. SNP analiz yöntemi, kültür bitkilerinin genetik analizinde 

ve seçiminde artan uygulama bulma olasılığı en yüksek olan en 

bilgilendirici yöntemdir. Hem tek bir tür içinde hem de daha yüksek 

taksonomik gruplarda (cins, familya, vb.) polimorfizmi incelemek için 

farklı markör türlerinin kullanımı uygundur (Sukhareva ve Kuluev, 

2018). SNP (Single Nucleotide Polymorphism), popülasyonlarda 

bulunan bireylerin genom dizilimlerinde oluşan tek nükleotid 
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değişimleridir. SNP temelli genotipik karakterizasyonda kullanılan 

DNA çipleri; otomasyona uygun olmaları ve fazla ürün elde 

edilebilmeleri bakımından dikkat çekmektedir (Yılmaz, 2021). SRAP 

(Sequence-Related Amplified Polymorphism) markör sitemi basit, 

ucuz, polimorfizm oranı yüksek, bantların dizilenmesi bakımından 

kolaylıklar barındıran, cDNA parmak izi ve gen etiketleme 

çalışmalarına uygun olan bir sistemdir. Değişik bitki türlerinde genetik 

çeşitlilik, genetik haritalama ve gen etiketleme analizlerinde 

kullanılmaktadır (Filiz ve ark., 2009). 

RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) markör sisteminde 

tür, cins hatta familyalar arası transferler mümkündür. Orta düzeyde 

polimorfizm oranlarının görüldüğü bu sistemde farklı araştırıcılar 

tarafından farklı laboratuvar ortamlarında aynı sonuçlar elde 

edilebilmektedir. Bu sebeple RFLP markör sistemi oldukça 

güvenilirdir. Ancak, RFLP markör siteminin analizleri pahalıdır. Fazla 

iş gücü gerektirmesi ve zaman alıcı olmasında dolayı da genellikle 

tercih edilmemektedir (Yorgancılar ve ark., 2015). SSR (Simple 

Sequence Repeat) markör sistemi, yüksek polimorfizm oranları 

sağlamasından dolayı bitkilerde yürütülen çalışmalarda fazlaca bilgi 

verebilmektedir. PCR işlemlerinde kolaylıklar barındırması ve 

kodominant (eşbaskın) olması da kullanım fırsatını artırmaktadır. Bu 

sistemin dezavantajı ise yeni markörler geliştirilmesinin zorluğudur 

(Yılmaz, 2021). RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) 

markör sitemi; az iş gücü gerektirmesi, ucuz olması ve çabuk sonuç 

vermesi ile tercih edilen markör sistemlerindendir. Yürütülen 
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çalışmalarda polimorfik bant oranının yüksek olması ve az miktarda 

DNA’nın yeterli olması da bu markör sitemini ön plana çıkarmaktadır. 

Diğer taraftan farklı laboratuvar ortamlarından farklı sonuçlar 

edilebildiği için bu sistemin güvenirliliği sınırlıdır (Yorgancılar ve ark., 

2015). RAPD’in dezavantajlarını ortadan kaldırmak amacıyla RAPD 

metodundan faydalanılarak geliştirilen AFLP (Amplified Fragment 

Length Polymorphism) markör sistemi, etkili olarak aynı anda pek çok 

sayıda tarama yapabilmesi sayesinde DNA parmak izi analizleri için 

çok uygundur. Kullanılan markör sayısı bu sistemde RAPD ve 

RFLP’den daha fazladır. Genomik DNA bilgisine ihtiyacın olmadığı bu 

sistemde polimorfizm oranı çok yüksektir (Yılmaz, 2021)  

ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) markör sitemi, evrim 

biyolojisinde, genom haritası oluşturmada, filogenetik analizlerde ve 

genetik çeşitliliğin belirlenmesinde tarla bitkilerinin çoğunluğunda 

uygulanabilen etkili bir sistemdir (Reddy ve ark., 2002). Yakın ilişkili 

bireylerin farklarını çok bilgilendirici, kolay ve hızlı bir şekilde tespit 

edebilen bu sistemin markörleri uzun olduğundan dolayı 

güvenilirlikleri daha fazladır. Düşük maliyetli olan bu sitemde 

zamandan da tasarruf sağlanabilmektedir (Yorgancılar ve ark., 2015; 

Yilmaz ve Ciftci, 2021a). SCoT markörleri, gen hedefli markörlerin 

üretimi için geliştirilen basit ve güvenilir markörlerdir. Diğer birçok 

markör sistemine kıyasla SCoT (Start Codon Targeted) sitemi, 

bitkilerde evrensellik ve biyolojik özellikler ile ilgili daha fazla bilgiler 

sağlamaktadır. Hedef genle yakın bağlanma avantajına sahip olan bu 

sistem güvenilir, tekrarlanabilir, kolay kullanımlı ve verimli olması 

bakımından tercih edilmektedir (Yilmaz ve Ciftci, 2021a). SCoT 
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markörleri ile elde edilen örnek bir bant görüntüsü Şekil 1’de 

verilmiştir. 

 

Şekil 1. SCoT analizinden alınan ve 48 defne (Laurus nobilis L.) genotipini temsil 

eden bir bant görüntüsü (Yılmaz, 2020). 

 

DArT (Diversity Arrays Technology), genom üzerinde dağıtılan 

polimorfik lokusların genotiplendirilmesi için mükemmel fırsatlar 

sağlayan bir sistemdir. En önemli avantajları çok ekonomik ve yüksek 

verimli olmasıdır (Nadeem ve ark., 2018b). DArT markörleri, 

primerlerin özel geliştirilmesine veya sıralanmasına gerek duyulmadan 

güçlü parmak izi teknolojisine sahiptir. Son zamanlarda birçok 

bitkideki genetik çeşitlilik tanımlanması ve ilişkiler için en önemli 

yöntemler arasında gösterilmektedir (Yılmaz, 2021).  

Tüm bu özellikleri ile moleküler markörler bitkilerin genetik 

çeşitliliğinin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Genetik 

çeşitlilik çalışmalarında kullanılan bazı popüler moleküler markörlere 

ait özelliklerin karşılaştırılması Çizelge 1’de verilmiştir.  
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SONUÇ 

Bitkilerdeki temel biyolojik olayların moleküler temelini anlamak, bitki 

genetik kaynaklarının etkin korunması, yönetimi ve verimli kullanımı 

için çok önemlidir. Özellikle, bitki popülasyonlarının en iyi şekilde 

nasıl kullanılacağına dair mevcut genetik çeşitlilik hakkında yeterli 

bilgi, temel bilim ve ürün genetik kaynaklarının etkin yönetimi gibi 

uygulamalı yönler için temel bir ilgi konusudur. Bitki genetik 

kaynaklarının iyileştirilmesi, yabani akrabaların sürekliliğine, 

geleneksel çeşitlere ve modern yetiştirme tekniklerinin kullanımına 

bağlıdır. Bu süreçlerin tümü adına dayanıklı ve yüksek verimli çeşitleri 

seçmek için yeterli düzeylerde çeşitlilik değerlendirmesi 

gerektirmektedir. Moleküler markörler, yeni genom bazlı keşiflere ve 

teknolojik gelişmelere duyarlı olan ve bu nedenle sürekli değişime tabi 

olan bir moleküler araç sınıfını temsil etmektedir. Çoğu moleküler 

markör tekniği genetik çeşitliliğin değerlendirilmesinde, genetik ve 

fiziksel haritaların oluşturulmasında kullanılmaktadır. Bitki 

biyoteknolojisi çalışmalarına moleküler markör teknikleri ile yeni 

boyutlar kazandırılmış, bitki ıslahı, bitki genetiği ve bitki genom 

çalışmalarına önemli katkılar sağlanmıştır. 
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GİRİŞ                  

Bitkilerde biyoteknolojik yöntemler in vitro kültür teknikleri ve 

genetik manipülasyon tekniklerini kapsamaktadır. Teknolojinin 

bitkilerde uygulanması; bitki organ, doku ve hücrelerinin suni besi 

ortamlarında kültüre alınarak çoğaltılması ve genetik olarak 

değiştirilmesi konularını kapsamaktadır. Bitki biyoteknolojisi klasik 

yöntemlerle çözülmeyen problemlerin bertaraf edilerek daha kısa 

zamanda kaliteli, ekonomik bitkisel üretime yardımcı olmaktır. Bitki 

biyoteknoloji uygulamaları 1938 yılında Schwann ve Schleiden’in 

totipotensi temeli ile atılmıştır. Totipotensi; tek bir hücreden uygun 

çevre koşullarında tam teşekküllü bitki gelişebileceği bunun 

hücrelerin otonom yapılarda olmasından kaynaklandığı ile 

açıklanmıştır. Doku kültürü çalışmaları işte bu totipotent hücrelerin 

rejenerasyonu ile tam bir organizma geliştirme yeteneğinin 

kullanılması ile başlamıştır. 

İn vitro kültür teknikleri (doku kültürü); Bitki tohum, embriyo, anter, 

ovul, organ, doku ve protoplastlarının steril koşullarda yapay besi 

ortamlarında kültüre alınmasıdır. İn vitro kültürün avantajları; 

• Hastalık ve zararlılardan arındırılmış ortamlarda ari bitkisel 

materyal elde edilmesi, 

• Klasik yöntemlere göre daha az alanda kısa sürede kitlesel 

üretim, 

• Çelikle ve tohumla üretimi zor olan bitkilerde üretim olanağı, 

• Kaybolmakta olan türlerin üretilmesi, 
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• Bitki hücre ve protoplastlarının kültüre alınması ve gen 

manipulasyonunda kullanılmasına olanak sağlar, 

• İn vitro teknikler ile önemli genetik kaynakların muhafazası 

(|rnekyavaş büyütme ile muhafaza, dondurarak muhafaza, yapay 

tohum depolama, DNA’nın depolanması), 

• Çevre faktörlerinden bağımsız kontrollü koşullarda bitkisel 

ürünlerden sekonder metabolitlerin üretimi, 

• Vejetatif melezleme imkânı sunar (somatik hibridizasyon), 

• Gen transferi yapılabilir. 

 

İn vitro kültür teknikleri, bitki çoğaltımı ve alanlarında bitki hücre ve 

dokusunun kullanıldığı birçok çalışmayı kapsamaktadır. Bunlar; 

Organogenesis, Somaklonal varyasyon, Somatik Embriyogenesis, 

Kallus Kültürü, Hücre kallus ve Protoplast Kültürü, Somatik 

Melezleme, Haploid Bitki üretimi, Sekonder metabolit üretimi, 

Germplasm Muhafazası, Bitkilerde gen transferi, Embriyo Kültürü. 

1.BİTKİ ISLAHINDA İLERİ DOKU KÜLTÜRÜ YÖNTEMLERİ 

Doku kültürü çalışmalarına baktığımızda ekonomik değeri yüksek 

olan bitkilerin kitlesel üretiminin doku kültürü yöntemiyle 

yapılmasının uygun olduğu, ancak bundan sonraki çalışmalarda ticari 

olarak bu bitkilerin üretilebilmesi ıslah çalışmalarının yapılarak 

genetik varyasyonların oluşturulması gerekmektedir. Yeni çeşit 

geliştirmek, kaybolmakta olan türlerin korunması ve mevcut çeşitlerde 

genetik çeşitlilik oluşturmak için doku kültürü yöntemleri bitki 

ıslahında kullanılmaktadır. Klasik bitki ıslahı ile karşılaşılan sorunlara 
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çözüm bulunamadığında modern tekniklerin ve bitki teknolojisinden 

daha fazla yararlanılarak bu sorunların çözülmesi mümkün olacaktır. 

Bitkilerde biyoteknoljik yöntemlerden doku kültürü ve bu alanda 

uygulanan teknikler ıslah yöntemlerine her geçen yıl enteğre edilerek 

ıslahçıların arzu ettiği yüksek ekonomik değere sahip bitkisel 

materyallere kavuşma imkânı artmaktadır. Özellikle geleneksel 

yöntemler ile çoğaltımı zor ya da uzun zaman alan bitkilerde ıslah 

sürecinde kullanılan doku kültürü teknikleri ile daha az sürede, klonal, 

hastalıktan ari, laboratuar koşullarında mevsimsel çevre koşullarından 

etkilenmeden 12 ay çalışma yapılabilinmektedir. 

Bitki doku kültürünün bitki ıslahındaki uygulama alanları; Haploid 

bitki üretimi, Türler arası melezlemelerden sonra embriyo kültürü, 

Somaklonal varyasyon, İn vitro seleksiyon, İn vitro mutagenesis, Gen 

transferi, İn vitro tozlanma ve döllenme, Somatik hücre melezlemesi 

(protoplast kültürü), Poliploid indüksiyonu. 

İn vitro tekniklerin bitki ıslahında kullanımının avantajları; 

• Genetik çeşitliliğin arttırılması ve mevcut çeşitlerde iyileştirme 

(gen ve genlerin bitkilere aktarılması). 

• Tarla gibi büyük alanlar yerine laboratuar aşamasında yapılan 

seleksiyon ile çok sayıda bitki daha az alanda daha kısa sürede 

selekte edilebilmektedir. 

• Haploid bitki üretimi ile %100 homozigot bitkiler ile hatların 

saflaştırılması ile ıslah programlarının kısaltılması. 

• Patojenler, tuzluluk, herbisitler vb. faktörlere karşı 

dayanıklılık/tolerans amacıyla yürütülen ıslah çalışmalarında 
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dayanıklı tek hücre veya bitki parçalarının seleksiyonu ile bu 

hücrelerden in vitro mikroçoğaltım ve rejenerasyon ile ilgili 

faktörlere dayanıklı veya toleranslı bitkiler ortaya çıkarılır.  

• İn vitro germplasm muhafazası. 

• Erken dönemde türler arası melezleme sonrası ortaya çıkan 

problemlerin embriyo kültürü ile ortadan kaldırılarak melez 

bireylerin yaşatılması. 

• Resesif mutasyonların yakalanmasına olanak sağlar. 

 

1.1. Haploid Bitki Üretimi 

Gamet hücrelerinden döllenme olmaksızın bir bitki oluşursa, ana 

bitkinin kromozom sayısının yarısı kadar kromozoma sahip haploid 

bitkiler elde edilmektedir. Diğer bir deyişle somatik hücrelerindeki 

kromozom sayısı, ait oldukları bitki türünün gamet hücrelerinde 

bulunan kromozom sayısı kadar olan bitkilere haploid bitkiler 

denmektedir. Haploid bitkiler homolog kromozomlardan sadece bir 

takımı içermektedir. Haploid bitkilerde kromozom katlaması ile %100 

homozigot saf hatlar (dihaploid, homozigot ebeveynler) elde 

edilebilmektedir. Islah çalışmalarında haploid bitkilerin avantajları; 

• Bitki ıslahçıları tarafından kendine döllenen bitkilerde 

melezleme ıslahında arzu edilen karakterler yönünden 

genotiplerin seçilebilmesi için %100 homozigot saf hatlar elde 

edilmektedir. 

• Klasik melezleme yöntemlerinde homozigot ebeveynlerin elde 

edilmesi için 7-8 generasyon kendileme yapılması 
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gerekmektedir. Bu çok zaman alıcıdır ve aynı zamanda döllerde 

kendileme depresyonu ortaya çıkmaktadır. Kendileme yerine 1 

yıl gibi kısa bir sürede dihaploidizasyon yöntemi ile homozigot 

ebeveynler elde edilmektedir. 

• F1 hibrit çeşit ıslahında dihaploid bitkilerden elde edilen 

safhatlar ebeveyn olarak kullanılabilir.  

• Tetraploid türlerde (ör; patates, yonca, vs) haplodizasyon ile 

diploid bitkiler elde edilmektedir. Tetraploid bitkilerden elde 

edilen bu diploidler ile yabani ve kültür çeşitleri ile melezleme 

yaparak yeni ilginç ticari çeşitler geliştirilebilir.   

• Kendileme deprasyonu olan türler ve dioik türlerde 

homozigotiye ulaşmada dihaploidizasyon yöntemi ile bu sorun 

bir generasyonda çözülebilir. 

• Homozigot bireylerde resesif genler, dominant genler tarafından 

maskelenmeyeceğinden genetik açılımı izlemek daha kolaydır.  

• Haploidler ve Dihaploidler sitolojik, fizyolojik ve genetik açıdan 

(gen haritalarının çıkarılması) önemli deneysel materyallerdir.  

• Diploid protoplastların somatik hibridizasyon sırasında 

kullanılması ile tetraploid melezler ortaya çıkar. Haploid 

protoplastların somatik hibridizasyonu diploid protoplastlardan 

daha kolaydır ve iki haploid protoplastın fuzyonu sonucu diploid 

melez ortaya çıkmaktadır. 

 

Doğada haploid bitkiler genellikle ginogenesis, polyembriyoni, 

kromozom eliminasyonu, apomiksis, parthonogenesis sonucu düşük 

frekanstada olsa ortaya çıkabilmektedir. İlk kez spontan haploid Sea 
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Island Cotton bitkisinde rapor edildikten sonraki süreçte yaklaşık 16 

angiosperm familyasında 39 cins ve 71 türde haploid bitkiler 

keşfedilmiştir (Harland, 1920, 1936; Kimber ve Riley, 1963). Ayrıca 

haploid bitkiler suni olarak ısı ve sıcaklık şoku, uzak türler arası 

melezleme, ışınlanmış polenler ile tozlama, çiçek tozlarına farklı 

kimyasalların kullanılması ile polen, yumurta hücresi ve sinerjidlerden 

haploid bitkiler elde edilebilmektedir. Haploid bitkilerin ıslah 

çalışmalarında avantajlarından dolayı ıslahçılar tarafından düzenli ve 

yeterli düzeyde bu bitkilere ulaşmak en büyük arzu olmuştur. 

Günümüzde erkek ve dişi gametofitlerden haploid bitkilerin elde 

edilmesinde in vitro kültür teknikleri birçok tür için çok yaygın ve 

etkin halde kullanılmaktadır (Sangwan ve Sangwan Norreel, 1990). 

Guha ve Maheswari (1964), ilk kez Datura inoxia'da anter kültürü 

tekniğiyle (androgenesis yoluyla) haploid bitki üretimini 

gerçekleştirmişlerdir. İn vitro haploid bitkilerin ilk üretiminden bu 

yana 250’den fazla bitki türünde anter, mikrospor, döllenmemiş 

ovul/ovuller kullanılarak in vitro haploid bitki üretimi çalışmaları 

yapılmaktadır (Maluszynski ve ark., 2003). Haploid bitki eldesinde 

kullanılan yöntemler; Anter kültürü, Ovul kültürü, Mikrospor 

kültürüdür.  

 

1.1.1.Anter kültürü  

 

Başlangıç materyali olarak henüz olgunlaşmamış ve birinci polen 

mitozu aşamasında tek çekirdekli mikrospor bulunduran anterler 

kullanılmaktadır. Bu aşamadaki anterleri içeren çiçekler yüzey 

sterilizasyonundan geçilerek anterler haplodizasyon için gerekli bitki 
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büyüme düzenleyicileri içeren besi ortamına aktarılır. Normal 

koşullarda iki çekirdekli yapıya dönüşecek polen tanesinin anter 

kültürü ile tek çekirdekli dönemdeyken gelişme yönü somatik yöne 

döndürülerek polen hücresinin direkt olarak bir bitkiye 

dönüştürmesine androgenesis denmektedir.  Anterler içindeki 

mikrosporlardan haploid bitki 2 yolla oluşmaktadır. 

1- Direkt androgenesis; Polen tanesinden direkt embriyo gelişir 

ve çimlenerek haploid bitki oluşur.  

2- İndirekt androgenesis; Polen tanesinden önce kalluş gelişimi 

gerçekleşir ve daha sonra oluşan kallustan somatik 

embriyogenesis ya da organogenesis ile haploid bitki oluşur.  

 

Anter kültürü ile haploid bitki üretim başarısında mikrosporların 

gelişimini endojen ve eksojen birçok faktör (anterlere soğuk 

uygulaması, sıcaklık uygulaması, ışık yoğunluğu, besi ortamı ve 

bileşenleri) etkilese de bunların en başında genotip ve donör bitkinin 

yetişme koşulları gelmektedir (Datta, 2005; Wang ve ark., 2000). 

Anter kültürü ile Brassicaceae, Solanaceae ve Gramineae 

familyalarında haploid bitkilerin elde edilmesi daha yüksek iken bazı 

familyaların bitki türlerinde bu oran daha düşüktür (Van Den Bulk ve 

Van Tuyl, 1997).  
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Şekil 1: Anter kültür tekniği (Kaynak: https://www.biologydiscussion.com/plant-tissues). 

 

1.1.2. Mikrospor kültürü 

 İzole edilmiş mikrosporların in vitro kültürü anter kültürüne göre 

birçok avantaj sağlamaktadır.  Anter duvarı olmadığı için diploid 

hücreler uzaklaştırılmıştır ve sadece mikrosporlar kültüre alındığı için 

elde edilen bitkilerin haploid olma şansı artmaktadır. Mikrosporlar 

direk besi ortamı üzerine temas ettiklerinden dolayı ortamdan daha iyi 

yararlanabilirler. Mikrosporların in vitro gelişiminde polen tanesinde 

önce çekirdek bölünmesi ile vejetatif ve generatif çekirdek oluşur. 

Bundan sonra ya genetarif çekirdek dormant duruma geçer ve vejetatif 

çekirdek bölünmeye devam ederek haploid bitkiyi oluşturur ya da 

vejetatif çekirdek dormant duruma geçer generatif çekirdek bölünerek 

haploid bitkiyi oluşturur. Bazen de polen tanesindeki çekirdeğin mitoz 

bölünmesi ile aynı büyüklükte iki çekirdek oluşur ve bunların ikisinin 

bölünmesiyle haploid bitki oluşur ya da bu iki çekirdek birleşerek 
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önce diploid bir çekirdek oluşturur ve bunun bölünmesi ile diploid 

homozigot bitkiler meydana gelir.  Anter kültürüne göre avantajları 

olsa dahi haploid bitki elde edilmesinde başarısı daha azdır ve besi 

ortamı seçiciliğinden dolayı anter kültürüne göre yaygınlaşamamıştır. 

 

Şekil 2: Polen kültürü (Kaynak: https://www.biologydiscussion.com/plant-tissues). 

1.1.3. Ovul kültürü 

Anter veya mikrospor kültürü uygulanamadığında, örneğin erkek 

kısırlığı nedeniyle mikrosporlar oluşmadığında veya androgenesisin 

rejenere bitkilerin albinizmi ve androgenesise düşük tepki verdiğinde 

ovül kültürü haploid bitki elde edilmesi için alternatif bir yöntemdir 

(Yang ve Zhou, 1982). Dişi gametten, döllenmemiş yumurtalıkların 
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veya ovullerin in vitro kültür yoluyla haploid bitki oluşumu 

partenogenesis olarak da adlandırılır.  

1.1.4. Kromozom katlaması ile homozigot double haploid 

(DH) bitkilerin elde edilmesi 

Hücrelerinde kromozom sayısı bakımından indirgenmiş gametlerin 

yapısını gösteren haploid bitkiler gövde, dal, yaprak, çiçek ve bazen 

meyvede oluşturabilen bitkilerdir. Diploitlere göre hücreleri daha 

küçük olan bu bitkilerin boyları daha kısa, yaprakları dar ve küçüktür. 

Buna paralel çiçekleride oldukça küçüktür ve çiçek tozu üretemediği 

için kısırdır. Haploid bitkiler ile diploid btikiler dış görünüş olarak 

farklılıklarından dolayı ayırt edilebilse ile en iyi sonuç kök ucu 

kromozom boyama ya da flow stometri ile yapılan analizler ile ayırt 

etmek daha doğru olacaktır. Haploid olduğu tespit edilen bitkilerde 

kromozom katlaması için bitkinin sürgün ve kökleri türe göre 

hazırlanmış belirli konsantrasyondaki kolhisin çözeltisinde belirli 

sürede bekletilmektedir. Kromozom katlaması in vitro kültürde 

anterlerden oluşan embriyoların rejenerasyonu gibi daha erken 

dönemlerde de yapılabilmektedir. Kısa sürede homozigotluk 

sağlaması dolayısıyla bitki ıslahı sürecini kısalttığı için double haploid 

tekniğiyle elde edilen bitkilerin ıslah programlarında kullanımı her 

geçen gün artmaktadır. Double haploid teknikleri başlıca tahıllar 

olmak üzere önemli ürünlerin ıslah programlarında ekonomik olarak 

elde edilmesinde olanak sağlamaktadır (Wedzony ve ark., 2009). Son 

yıllarda double haploid tekniklerin güncel uygulamaları resesif 

mutantların teşhisi, genetik seleksiyon, popülasyonların genetik 
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haritalarının çıkarılması ve transgenik gelişmelerde kullanılmalarıdır. 

Double haploid hatlarda heterozigoti nedeniyle ortaya çıkan 

intermediyer ekspresyonlara rastlanmaz.  Bu nedenle de fenotipik 

isaretleyicilerin (marker) tanımlanması çok daha etkin olabilmektedir. 

Sonuç olarak genetikçiler ve ıslahçılar ilk çaprazlamalardan sonra 11-

13 yıl süren ıslah programlarında daha kısa sürede kendilenmiş hat 

üretimi için yani homozigot bireyler için double haploid yöntemi 

kulanmak için heveslidirler. 

1.2. Poliploid İndüksiyonu 

Genetik varyasyon oluşturmada yapay yollardan olan fiziksel (X ve 

gama ışınımı gibi iyonize radyasyon) ve kimyasal (Etil metan sülfanat 

= EMS, Dietil sülfat = DES, Etilenimin = Eİ, oryzalin, kolhisin 

(colchicine)) mutagenlerle, spesifik uygulamalar ya da doku kültürü 

teknikleriyle kromozom katlanması, poliploid bitkilerin elde 

edilmesini sağlamaktadır (Grant ve Owens, 2002; Bilir Ekbiç, 2010). 

Birçok bitki türü ve hibridinin geliştirilmesinde poliploid önemli rol 

oynamaktadır. Ploidi düzeyinin değişimiyle birlikte; genetik çeşitlilik 

artmakta (Akgün, 1997), yabani alleler etkisiz hale gelmekte ve 

morfolojik veya fizyolojik yönden daha sağlam, hızlı gelişen, sağlıklı 

bitkiler elde edilebilmektedir (Tate ve ark, 2005).  

Poliploid bitkiler sıklıkla diploidlere göre artan biyokütlelerinden 

dolayı daha büyük yumru, kök ve rizomlara, artan meyve boyutlarına, 

daha iri çapta ve yoğun renklerde çiçeklere ve yapraklara sahip 

olmaktadır. Özellikle daha geniş ve kalın yaprakları ile fotosentez 

potansiyelleri artmakla beraber kuraklığa karşı toleransı gelişmekte ve 
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tıbbi bitkilerde özellikle sekonder metabolit üretimi fazlalaşmaktadır 

(Ranney, 2006; Tepe ve ark, 2002; Dhawan ve Lavania, 1996; 

İlarslan, 1 990; Molin ve ark., 1982;). Ayrıca; poliploidizasyon, türler 

arasındaki üreme uyuşmazlığının aşılmasında ve F1 hibritlerinin 

kısırlığının onarımında kullanıldığı gibi (Pienaar, 1963; Roos ve 

Pienaar, 1966), çiçeklerin gelişmesini, renklerini ve çaplarını 

arttırdığından süs bitkilerinin ıslahında da yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Atichard, 2013). Farklı poliploid seviyelerinde, 

bitkilerin üretilmesinde, genellikle başarıyla kullanılmasından dolayı 

kolhisin kromozom katlamasındaki etkinliğinden dolayı en yaygın 

kullanılan anti-mitotik ajanlardandır (Atichard, 2013; Chen ve ark, 

2009; Thao ve ark., 2003). 

Kolhisin (C22H25O6) Colchicum automnale L. isimli güz çiğdemi 

bitkisinin köklerinden elde edilen antimitotik aktivitiye sahip doğal bir 

alkoloiddir (Bakeslee ve Avery, 1937; Genç ve Yağbasanlar, 1993). 

Kolhisinin uygulandığı dokuların hücrelerinde mitoz bölünmenin 

metafaz safhasında iğ ipliklerinin oluşumunu engeller ve replikasyona 

uğramış kromozomların kutuplara çekilmesini önleyerek, kromozom 

sayısının iki katına çıkmasını sağlar (Sundov ve ark., 2005; Köksal, 

1999). Poliploid indüksiyonunda birçok bitkide kolhisin uygulaması 

(Buğday, kahve, elma, gül, patates, havuç, şeker pancarı, orkide ve 

muz gibi ekonomik türlerde) ortak bir araç olarak kullanılmaktadır 

(Hermsen ve De Boer 1971; Sloan ve Camper 1981; Luckett, 1989; 

Thao ve ark., 2003; Sundov ve ark., 2005; Hansen ve ark., 2006). 
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Geleneksel yöntemlerle in situ bitki organlarına veya tohumlara 

uygulanan kolhisin uygulamaları genellikle kimerik bitki oluşumu ile 

sonuçlanmaktadır (Chen ve ark., 1994). Çeşitli bitkilerde in vitro 

kolhisin uygulaması ile daha yüksek ve daha verimli poliplodizasyon 

elde edildiği ve kimerik bitki sayısında azalma meydana geldiği 

belirtilmiştir (Griesbach, 1981; Espino ve Vazquez, 1981; Takamura 

ve Miyajima, 1996). Yumrulu ve soğanlı (anemone, lilyum, sıklamen, 

Ornithogalum L., cassava) türlerde poliploid bitkilerin elde 

edilmesinde in vitro kültür yöntemi en başarılı metotlardan biridir. İn 

vitro koşullarda kolhisin uygulanarak bu yumrulu ve soğanlı bitkilerde 

organ ve bitki boyutunda artış sağlandığı, aynı zamanda tetraploid 

bitkiler elde edildiği bildirilmiştir (Hussey, 1976; Takamura ve 

Miyajima, 1996; Jacob ve ark., 1997; Van Tuyl ve ark., 1992; Wang 

ve Lei, 2012; Zhou ve ark., 2017). 

Poliploid bitkilerin belirlenmesinde morfolojik, stomatal ölçümler, 

flow sitometri ve kök ucu kromozom boyaması yöntemleri 

kullanılmaktadır. Kromozom katlaması olan bitkilerde stoma çapı 

artmakta, hücre çekirdeğinde kromozomların sayısı arttığı için bitki 

hacimsel olarak artmaktadır. Poliploid bitkilerin tespitinde morfolojik 

ve sitolojik gözlemler yaygın olarak kullanılmaktadır. 
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Resim 1: Kök ucu kromozom boyama ile mikroskop altında poliploid bitkilerde 

kromozom sayımı. Serapias vomaracea (Diploid (2n=36)) türüne ait olgunlaşmış 

tohumlar kullanarak, in vitro kültürde çimlendirilerek protokorm eldesi, elde edilen 

protokormlara yarı katı besi ortamında %0.08 kolhisin dozunun 5 gün süre 

uygulanması sonrası in vitro kültürden elde edilen poliploid fidenin kök ucundan 

kromozom sayılarının tespiti (Tetraploid (2n=4x=72)) (Bulunuz Palaz, 2018). 

 
 

1.3. Türler Arası Melezlemelerden Sonra Embriyo Kültürü 

Embriyo kültürü terimi, olgun tohum embriyolarının veya 

olgunlaşmamış pro-embriyoların izolasyonu ve in vitro koşullarda 

kültüre alınarak canlı bir bitki elde etmek amacıyla embriyoların 

büyütülmesidir. Diğer bir deyişle embriyo kültürü yumurtalık içindeki 

embriyoların yaş, büyüklük ve gelişim aşaması ne olursa olsun doğal 

ortamlarından kesilerek aseptik şartlarda yapay besi ortamlarında 

kültüre alınarak kurtarılması ve bitki gelişmesinin sağlanmasıdır. 

Doku kültürü teknikleri arasında embriyo kültürü (embriyo kurtarma) 

ilk çalışmalardandır. Islahçılar tarafından embriyo kültürü 

melezlemeler sonrası embriyo absorbsiyonun önlenmesi ve ıslah 

sürecinin kısaltılması için önemlidir. Ayrıca embriyo kurtarma in vitro 

kültüre alınan organa bağlı olarak embriyo, ovul, yumurtalık kültürü 

olarak adlandırılır. Aynı cins veya farklı cinslerde iki farklı bitki 

türünün çaprazlamasını içeren hibridizasyonda genellikle zigot 
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oluşumu, zigot gelişimi ve hibrit fide gelişimi başarısızlıkla 

sonuçlanır. Bunun nedenleri; Polen tüpünün embriyo kesesine 

ulaşamaması (döllenme öncesi bariyer), zigot gelişiminin başarısızlığı 

(döllenme sonrası bariyer), öldürücü genler, iki ebeveyn türü 

genomları arasındaki genotipik uyumsuzluk, kromozom eliminasyonu, 

uyumsuz sitoplazma ve endosperm abortsiyonudur.  Embriyo kültürü 

bu sorunların çözümü için en sık türler arası çaprazlama ve doğal 

olarak tam gelişemeyen embriyoları kurtarmak için kullanılır (Kumari 

ve ark., 2019). Embriyo kültürü 2 yöntemle yapılmaktadır; 

A. Olgun Embriyo kültürü: Gelişimini tamamlamış tohumların 

olgun embriyolarının izole edilerek in vitro kültürde bitki elde 

edilmesidir. Sıklıkla tohum kabuğu ve endospermdeki bazı 

engelleyicilerden dolayı tohum çimlenmesini kısıtlayan tohum 

dormansisinin ortadan kaldırılmasında ve daha kısa sürede tohum 

çimlenmesinde uygulanmaktadır. 

B. Olgunlaşmamış embriyo kültürü: Gelişimini tamamlamamış 

tohumların olgunlaşmamış embriyolarının izole edilerek in vitro 

kültürde embriyonun büyütülerek tam teşekküllü bitki elde 

edilmesidir. Genellikle doğal koşullarda bitki üzerinde gelişimini 

tamamlayamayan (örneğin endosperm dejenerasyonu) melez 

embriyoların, in vitro kültüre alınarak kurtarılmasında 

kullanılmaktadır.  
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İki uzak tür arasındaki melezlemede endosperm dokusunun dejenere 

olması (örneğin endosperm bozulması) ile embriyo gelişimi 

engellenerek (embriyo abortu) canlı bitki gelişemez. Melez 

embriyonun, gelişerek tohum oluşturmasına engel olacak 

aksaklıklardan önceki dönemde in vitro kültüre alınması gerekir. 

Türler arası melezleme sonrası böyle embriyolar (hibrit) takip edilerek 

in vitro kültür koşullarında kültüre alınarak hibrit bitkiler geliştirilir ve 

bu işlem embriyo kurtarma (embryo rescue) olarak bilinir. 

Hanning 1904 yılında ilk kez Cochlearia × Raphanus arasında 

çaprazlama ile elde edilen melezin olgun embriyosunu izole ederek in 

vitro kültüre almış ve hibrit bitkileri başarıyla elde etmiştir. Dietrich 

1924’te birçok bitki türünün olgun ve olgunlaşmamış embriyolarının 

dormansi isteklerini tamamlamadan çimlenip çimlenmeyeceklerine 

bakmak için in vitro kültüre almıştır. Olgun embriyoların hemen 

büyüdüğü ve dormansiyi atlattığı bildirilmiştir. Olgunlaşmamış 

embriyolarında erken yaşta filizlendiği belirtilmiştir. Laibach 

tarafından 1925 yılında ilk kez türler arası hibiridizasyon sonrası 

zigotik embriyo kültürü tanımlamıştır. Linum perenne L. x Linum 

austriacum L. arasında yapılan melezlemeden sonra elde edilen 

tohumların cansız olduğu gözlemlenmiştir.  Tohum gelişiminin erken 

safhasında zigotik embriyolar izole edilip in vitro kültüre alınırsa 

embriyo abortusunun üstesinden gelinerek doğal olarak gelişemeyen 

bu melezlerin zigotik embriyo kültürü ile geliştirildiği bildirilmiştir. 

Van Overbeek ve ark., 1941'de hibrit Datura bitkisinin embriyolarını 

hindistan cevizi sütü içeren besi ortamında kültüre alınmışlardır. Bu 



37 | MODERN TARIM UYGULAMALARI 

 

araştırmada embriyo gelişimi ve kallus oluşumunda amino asitler 

şeklinde indirgenmiş N (azot) önemi keşfedilmiştir (Bridgen, 1994). 

1940 yılından itibaren günümüze kadar embriyo kültür çalışmaları 

artarak devam etmiştir. Bitki cins ve türler arasındaki veya cins ve 

türlerin kendi içindeki melezlemeleri sonucu ortaya çıkan 

olgunlaşmamış embriyoların kurtarılarak melezleme uyuşmazlığının 

önlenmesinde kullanılmaktadır. Embriyo kültür tekniği ıslah için 

önemli bir yöntemdir. 

1.3.1. Embriyo kültürünün kullanım alanları ve avantajları 

1- Sıklıkla embriyo kültürü ıslah da bitki cins ve türler arasındaki veya 

cins ve türlerin kendi içindeki melezlemeleri sonucu ortaya çıkan 

melezleme uyuşmazlığının önlenmesinde, olgunlaşmamış 

embriyoların kurtarılmasında kullanılmaktadır. Türler arası 

çaprazlardan sonra doğal olarak tam olarak olgunlaşamayan, zayıf, 

hibrit embriyoların (çekirdeksiz meyveler ve erken olgunlaşmada 

embriyonun düşmesinde) yapay besi ortamında gelişimi sağlanarak 

kurtarılması ile ıslahçılar tarafından önemli bir yöntem olmuştur.  

2-Diploid ve tetraploidler arasındaki çaprazlama sonucu oluşan 

triploidlerin embriyoları, embriyo kurtarma ile in vitro kültüre 

alınarak bitki gelişimi sağlanmaktadır, 

3-Embriyogenik gelişim için fiziksel şartların ve beslenme 

gereksinimlerinin anlaşılmasında (Bridgen, 1994), 

4-Tohum dormansisinin atlatılmasında kullanılmaktadır. Örneğin 

tohum kabuğunun sertliğinden veya endospermdeki bazı 
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engelleyicilerden dolayı dormansi gösteren tohumlarda embriyo 

kültürü ile daha kısa sürede çimlenme elde edilir,  

5-Islah sürecinin kısaltılmasında,  

6-Tohum canlılığının tespiti,  

7-Mikroçoğaltım için embriyolar mükemmel materyallerdir.  Özellikle 

kozalaklı ağaçlar ve Gramineae familyasının nadir bitkileri için,   

8-Haploid bitki elde etmede kullanılmaktadır. Uzak türler arası 

melezme sonucu oluşan ebeveynlerden birisinin kromozomlarının yok 

olması (kromozom eliminasyonu) sonucu haploid embriyolar 

oluşmaktadır. İn vitro koşullarda bu embriyoların gelişmesi sağlanarak 

haploid bitkiler elde edilmektedir,  

9-Çekirdeksiz triploid embriyoların kurtarılmasında kullanılmaktadır,  

10-Zorunlu obligat (parazit) tohumların, konakçı olmadan in vivo 

şatlarda çimlenmesi çok zor hatta bazı türlerde imkânsızdır. Bu 

tohumlar embriyo kültürü ile besi ortamlarında rahatlıkla 

çimlendirilmektedir. Örneğin endospermi olmayan orkide tohumları 

mikorizal funguslarla simbiyotik ilişki ile (Rhizoctonia sp. fungus 

türleriyle) tohumları in vivo koşullarda çimlenememekte ya da çok az 

çimlenmektedir. Orkide tohumları bugün in vitro kültürde asimbiyotik 

olarak çimlendirilmekte ve kısa sürede elde edilen fidelerin seri 

şekilde ticari üretimi yapılmaktadır. 

11-Tohumlarda morfogenesis ve beslenme gereksinimlerinin 

belirlenmesinde kullanılmaktadır. 

12-Işınlanmış polen tekniği kullanılarak haploid bitki elde 

edilmesinde embriyo kurtarma tekniğinden yararlanılmaktadır ve bu 

iki tekniğin kombine kullanılması ile haploid bitki uyarımı çok yaygın 
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ve etkili şekilde kullanılmaktadır. Bu teknik ıslahçılar tarafından 

birçok bitkide (Prunus domestica (Peixe ve ark., 2000), Curcurbita 

pepo (Kurtar ve ark., 2002; Koṧmrlj ve ark., 2013), Cucumis melo 

(Lotfi ve ark., 2003; Nasertorabi ve ark., 2012), watermelon (Sarı, 

1994; Moussa ve Salem, 2009), başarılı şekilde kullanılmaktadır. 

 

1.3.2. Embriyo kültürünün başarısını etkileyen faktörler 

Kültüre alınmış embriyolardan bitki elde etme başarısı en çok 

embriyonun olgunlaşma safhasına ve besi ortamı birleşimine bağlıdır 

(Haslam ve Yeung, 2011). Olgun embriyoların in vitro kültürü 

olgunlaşmamış embriyoların kültürüne göre daha kolaydır ve bitki 

elde etme başarısı daha yüksektir. Çok küçük olgunlaşmamış 

embriyolar izole edilirken endosperm, hipokotil doku parçaları ile in 

vitro kültüre alınarak bitki geliştirme şansı arttırılmaya 

çalışılmaktadır. Besi ortamı katılaştırıcısı olarak genellikle agar 

kullanmaktadır. Embriyo kültüründe genellikle besi ortamına %0,5-

%1,5 konsantrasyonlarında agar ilave edilmektedir (Hu ve Wang, 

1986). Yüksek konsantrasyonda agar kullanılması mevcut suyun 

azalmasına ve embriyonun büyümesine engel olur. Besi ortamının 

seçimide embriyo kültürünün başarını en çok etkileyen 

faktörlerdendir. MS (Murashige ve Skoog (1962)) ve Gamborg'un B5 

ortamı (Gamborg ve ark., 1968) ve bunların belirli derecelerde 

modifikasyon edilmiş halleri embriyo kurtarmada en yaygın kullanılan 

bazal ortamlardır. Embriyoların beslenme gereksinimleri onların 

evresine bağlıdır. Besi ortamındaki makro, mikro elementler ve şeker 

buna göre ayarlanmalıdır. Embriyo kültüründe şeker kaynağı olarak 
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sukroz, früktoz ve glikoz kullanılmaktadır. Bunlar içinde genellikle 

sukroz kullanılmakta ve daha iyi sonuçlar alınmaktadır.  Sukroz, besi 

ortamında öncelikle enerji kaynağı olarak kullanılması ve ozmotik 

basıncın korunmasında rol oynaması açısından önemlidir. Olgun 

embriyoların kültüründe %2-3 sukroz besi ortamına ilave 

edilmektedir. Olgunlaşmamış embriyoların kültüründe %8-12 sukroz 

besi ortamına ilave edilmektedir (Bridgen, 1994). Genellikle izolasyon 

edilen embriyo ne kadar genç ise o kadar yüksek ozmotik basınç 

olması istenir. Bunun nedeni genç embriyo kesesi içindeki yüksek 

ozmotik basıncın taklit edilmesidir. Embriyo kültüründe besi ortamına 

bitki büyüme düzenleyiciler (BBD) ilave edilmez. Bunun nedeni 

endospermlerin hormon içerdiği ve embriyonun gelişmesini bu 

hormonlarla sağlayabileceği fakat türler arası melezleme sonucu 

oluşan melezlerin endospermi tam oluşamadığı için melez 

embriyoların in vitro kültüründe BBD ilave edilmektedir. Sitokininler, 

tek hormon olarak kullanıldıklarında etkisizdir veya genç embriyo 

büyümesini çok az destekler. Ancak bazı oksinlerle sitokininler 

kombine edildiklerinde embriyoların büyümesini ve farklılaşmasını 

desteklerler (Veen, 1963).  Monnier (1978), hormonların yapısal 

anormalliklere neden oldukları için embriyo kültür ortamına ilave 

edilmemesi gerektiğini öne sürmektedir. Oksinler ve sitokininler, 

kallus indüksiyonu gerekmedikçe genellikle embriyo kültürü için 

kullanılmaz. Giberellinler bazen erken çimlenme uyartımı için ve 

dormansinin kırılmasında kullanılmaktadır (Bridgen, 1994). Kültür 

ortamına ilave edilen aminoasitler embriyoyu büyümesi için teşvik 

eder (Bhojwani ve Razdan, 1983). İn vitro kültüre alınmış embriyonun 
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büyümesinde en etkili Glutamin aminoasitidir (Monnier, 1978). Tabii 

ki bir embriyonun başarılı gelişimi birçok faktöre bağlıdır. Embriyo 

kültürünün başarısını öncelikle bitki genotipi, ana bitkinin yetiştirilme 

koşulları, diğer in vitro çalışmalarda olduğu gibi büyük ölçüde etkiler. 

1.4. İn Vitro Tozlanma ve Döllenme 

In vitro tozlaşma ve dölleme, laboratuvar ortamında kontrollü koşullar 

altında gerçekleştirilir. Öncelikle ovaryum bitkiden izole edilir. İzole 

edilirken stil veya stigma olup olmaması önemli değildir. Daha sonra 

izole edilen kısım besi ortamına yerleştirilir. Stigmaya uygulanan 

polen doğal olarak çimlenir ve yumurtalıklar döllenir. İn vitro 

tozlanma ve döllenmede besi ortamına ilave edilen şekerin 

konsantrasyonu, kalsiyum ve borat polen tüpünün çimlenmesinde en 

önemli faktördür (Vervaekeet ve ark., 2004). Döllenme olayından 

sonra in vitro beslenme ile tohumlar gelişir. İn vitro tozlanma ve 

döllenme, erkek ve dişi organların izolasyonunu ve in vitro döllenme 

ile zigottan tam bir bitkinin rejenerasyonunu içermektedir. Kanta ve 

ark., 1962 yılında Papaver somniferum bitkisinde plasentaya bağlı 

ovuller olgunlaşmış polen ile tozlanarak in vitro tozlanma ve döllenme 

ilk kez rapor edilmiştir. İn vitro döllenme çalışmaları Papaver için 

kullanılan orijinal yöntemin diğer türlerde uygulanması ve 

geliştirilmesine odaklanmıştır. Ovaryumunda çok sayıda ovül içeren 

Brassicaceae, Caryophyllaceae, Papaveraceae, Liliaceae, Primulaceae 

ve Solanaceae familyalarında başarılı sonuçlar elde edilmiştir 

(Rangaswamy, 1977; Zenkteler, 1999; Sosnowska ve Cegielska-Taras, 

2014). Özellikle yumurtalığın olgunlaşmadan öldüğü Pisum sativum 
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türlerinde in vitro kültürde stigma tozlaşması uygulanarak tohum elde 

edilmektedir. 

İn vitro tozlaşma ve yumurtalık (ovaryum) içi tozlaşma için ön 

adımlar şunlardır: (1) Çiçeklenme zamanının belirlenmesi, anterlerin 

ayrılması, tozlaşma, polen tüpünün ovullere girişi ve döllenme, (2) 

Çiçek tomurcuklarının emaskülasyonu, (3) Polen tanelerinin 

toplanması. İn vitro tozlamada temel prensip polen ve ovüllerin 

toplanması sırasında uygun sterilizasyon yöntemleriyle 

sterilizasyonun sağlanarak korunmasıdır (Bhojwani ve Razdan,1996).  

 

Resim 2: Stigma (Dişicik tepesi) ve dişicik borusunun (style) engelleyici 

bariyerlerinden dolayı bu kısımların çıkartılarak sadece Brassica oleracea’nın 

yumurtalık kısmının MS besi ortamında kültüre alınması ve Brassica rapa’nın 

polenleri ile in vitro tozlanması; a. Tozlaşmadan 24 saat sonra, Brassica 

oleracea'nın açılmış ovaryumunun Brassica rapa türü ile tozlanması ve Brassica 

rapa’nın polen tanelerinin çimlenmesi, c. Tozlaşmadan 48 saat sonra Brassica 

oleracea embriyo kesesine giren B. Rapa’nın polen tüpü, c) Brassica rapa’nın erkek 

gameti, Brassica oleracea'nın yumurtalık hücresine girer, d- Brassica oleracea×  

Brassica rapa’nın büyümüş ovaryumu. Kültürden 24 gün sonra olgunlaşmamış 

tohumlardan gelişen embriyolar (B. oleracea × B. Rapa) izole edilerek MS ortamına 

aktarılarak embriyolar kurtarılmıştır (Sosnowska ve Cegielska-Taras, 2014).  
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İn vitro tozlanma türleri; 1. Stigma tozlaşması: erkek organları 

uzaklaştırılmış bir çiçek bilinen sterilizasyon yöntemleriyle sterilize 

edilerek dişi organ besin ortamına yerleştirilir. Sterilize edilmiş olgun 

bir anterden alınan polen stigma üzerine yerleştirilir. 2. Ovular 

tozlaşma: Sterilize edilmiş çiçekten mikroskop altında kesip çıkarılan 

(eksize edilen) ovüle polen uygulaması, 3. Ovaryum tozlaşması: 

Eksize edilen yumurtalığa polen uygulaması, 4. Plasental tozlaşma: 

çiçek sterilize edilir ve plasentaya bağlı ovüller çıkartılarak besi 

ortamına yerleştirilir. Sterilize edilmiş anterlerin içinden polen taneleri 

ovüllere yakın bir yere yerleştirilerek polen tanelerinin çimlenerek 

embriyoyu dölleyip döllemediği kontrol edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: İn vitro tozlanma türleri 

(Kaynak: https://www.ramauniversity.ac.in/online-studymaterial). 
 

İn vitro tozlanma uygulamalarına baktığımızda; ıslah çalışmalarında 

bitkilerin genetik manipülasyonu, hibridizasyon çalışmaları, haploid 

bitki üretimi ve strese dayanıklı bitkilerin üretimini içermektedir. Ana 

bitki üzerinde çiçek olgunlaşmadan döküldüğü durumlarda tohum elde 
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edilmesi içinde kullanılır. Örneğin; seksüel uyumsuzluk, arzu edilen 

melezlerin geliştirilmesinde ciddi bir handikapdır. Bu durumda polen 

stigma üzerinde filizlenemez veya polen tüpü yumurtalığa ulaşmadan 

önce gelişimi durur veya patlar (Bhojwani ve Dantu, 2013). Bu 

durumlarda ve çok uzak türler çaprazlamada kullanıldığında bitki 

üzerinde tozlanmanın olmadığı durumlarda in vitro tozlanma 

yöntemleri kullanılmaktadır. İn vitro polen çimlenmesi, polen 

canlılığını test etmek içinde güvenilir bir yöntemdir. Aynı zamanda 

eşeyli üreme ile ilgili birçok temel sorununda cevaplarının alınmasına 

olanak sağlar. Bu teknik çoğunlukla çiçekçilikte yeni form ve 

renklerde ticari çeşitler üretmek için kullanılmaktadır. İn vitro 

tozlanma ve döllenme tekniğinin kullanımı geleneksel ıslah 

yöntemlerine göre henüz yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bunun 

nedeni bu tür tekniklerin doğal türlerin özgünlüğünü ihlal eden 

yöntemler olmasıdır. İn vitro döllenme tekniği özellikle pirinç ve mısır 

olmak üzere bu iki bitkide geliştirilmiştir. Aslında bu teknik in vivo 

koşullarda çiçekli bitkilerde mümkün olmayan döllenme ve döllenme 

sonrası oluşan sürecin gözlemlenmesi (polen fizyolojisi) ve analiz 

edilmesi için paha biçilmez bir yardımcıdır (Bhojwani ve Dantu, 

2013). 

1.5. İn Vitro Seleksiyon 

Bitkiler, dokular ve hücreler farklı substratlar içerisinde in vitro 

kültüre alınabilirler. Islahçılar belirli maddelere karşı toleranslı 

bitkileri seçmek isterlerse o maddeyi (örneğin; tuz, toksik maddeler, 

herbisit) substrata ekleyebilir. Aynı zamanda diğer stres faktörlerinden 
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aşırı sıcağa, soğuğa, kuraklığa ve düşük toprak verimliğine toleranslı 

bitkilerde selekte edilebilir. Klasik bitki ıslahında kullanılan 

seleksiyona benzer bir yöntem olmasına karşı in vitro seleksiyonda 

hücre kültürlerinden varyasyon yaratılması ve arzu edilen varyantların 

seçilmesi gibi birçok avantajı vardır (Lammerts van Bueren ve ark., 

1999). Özellikle somaklonal varyasyondan yararlanılarak birçok stres 

faktörüne karşı dayanıklı hücre hatlarının seçilmesi ve bunlardan bitki 

elde edilmesi laboratuvar koşullarında daha kontrollü koşullarda ve 

daha kısa zamanda olabilmektedir. Bir test tüpü içerisinde 100 milyon 

adet hücreyi kültür etmek ve bunlardan seleksiyon yapmak 

mümkündür. Buna karşılık aynı sayıdaki bitki ile çalışmak için 10 bin 

hektar bir alana gereksinim duyulur (Hatipoğlu, R., 2008). Aslında 

tarlada değerlendirilmesi gereken bitki sayısını azaltan bir ön 

seçimdir. İn vitro dönemde bitki normal büyüme ortamında olmadığı 

için gene ön seçimi geçen bitkilerin dış koşullarda tekrar test edilerek 

toleranslıklarını kanıtlamaları gerekir. Çünkü bitki ile çevre arasındaki 

etkileşim genetik özellikleri kadar önemlidir. Aynı zamanda bazı 

bakteri ve mantar patojenleri tarafından üretilen toksik maddeler 

hassas bitkilerin protoplastlarına zarar verirken dayanıklı bitkilerin 

protoplastları etkilenmemektedir. Dayanıklı bitkiler protoplast 

düzeyinde selekte edilebilmektedir (Hatipoğlu, R., 2008).   
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Şekil 4: İn vitro seleksiyon; yüksek tuz konsantrasyonuna toleranslı bitkilerin 

seleksiyonu (Lammerts van Bueren, E.T. ve ark., 1999). 

 

1.6. İn vitro Bitki Üretiminde Somaklonal Varyasyon 

İn vitro kültür koşullarında klonal olarak çoğaltımı yapılan yavru 

bitkiler aseksüel çoğaldığı için ana bitki ile genotip ve fenotip 

bakımından aynı karakterde olması beklenir. Ancak in vitro kültür 

aynı zamanda somaklonal varyasyon olarak da adlandırılan 

istenmeyen varyasyonlara sebep olabilir. Somaklonal varyasyon ilk 

kez şeker kamışı ile yapılan çalışmalarda tanımlanmıştır. Şeker 

kamışının kallus kültürlerinden elde edilen bitkilerinin ana bitki ile 

aynı karakterde olmadığı görülmüş ve bitkilerde gözlenen bu 

değişiklikler somaklonal varyasyon adı ile anılmaya başlanmıştır 

(Larkin ve Scowcroft, 1981). Somaklonal varyasyon, doku kültürü 

yöntemi ile üretilen bitkilerin DNA yapılarında baz eklenmesi, 

silinmesi gibi kromozomların bir takım sayısal ve yapısal 

değişikliklere uğraması ve bu değişikliklerin kalıtılması durumuna 

verilen isimdir. Kısaca doku kültüründe kalıtsal olarak gerçekleşen 

değişikliklerin tümüne somaklonal varyasyon denilmektedir. Ancak 

doku kültüründe yetişen bitkilerdeki fenotipik değişim her zaman 

genetik yapı kaynaklı olmayabilir ve kalıtımsal değildir. Böyle 

değişikliklere ‘Epigenetik varyasyon’ denir. Epigenetik varyasyonun 
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frekansı somaklonal varyasyona göre daha düşüktür, önceden tahmin 

edilebilir ve geri dönüşümü mümkündür. Oysaki somaklonal 

varyasyonlar geri dönüşümü olmamakla birlikte yavru döllere aktarılır 

ve önceden tahmin edilemez. İn vitro somaklonal varyasyonda ana 

bitkinin DNA dizilimindeki değişim, daha üstün nitelikli bireylerin 

yakalanması ihtimalini beraberinde getirdiğinden bitki ıslahında 

oldukça önemlidir. Bitkinin in vitro kültür koşullarında 

rejenerasyonunu sağlamak için yapılan bazı işlemler somaklonal 

varyasyonları tetikleyebilir ve genetik olarak yeni bireylerin 

oluşmasına neden olabilir. Doku kültüründe somaklonal varyasyonu 

etkileyen bazı faktörleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 

1. Kullanılan in vitro kültürleme yöntemi; Rejenerasyonu 

hedeflenen bitkide meydana gelen moleküler değişikliğin seviyesi 

bitkilerin üretim metoduyla oldukça yakından ilgilidir. Genellikle 

eksplantın doku kültürüne alındıktan sonra geçirdiği farklılaşma 

evreleri ne kadar çok olursa mutasyon riski o kadar yüksek olur 

(Weckx ve ark., 2019). Herhangi bir ara kallus aşaması olmadan 

direkt bitkinin elde edildiği yöntemler (meristem kültürleri, direkt 

organogenesis, direkt embriyogenesis, boğum ve sürgün kültürleri) 

somaklonal varyasyon açısından düşük risklidir. Ancak çoğaltım 

tekniğine düzensiz bir ara kallus fazı, hücre süspansiyon kültürü veya 

protoplast kültürü eklenirse bitkinin genetik değişime uğrama, yani 

somaklonal varyasyon riski büyük ölçüde artmış olur (Bairu ve ark., 

2011). Ayrıca bu düzensiz fazların uzun sürmesi de somaklonal 

varyasyon ihtimalini arttıran bir etkendir. Eksplant yerine protoplast 
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kullanımı da varyasyon ihtimalini arttırmaktadır (Babaoğlu ve ark., 

2002). 

2. Genotip; Farklı genotipler stres koşullarına farklı tepkiler 

vermektedir. Kimi genotipler strese daha dayanıklı iken kimileri stres 

koşulları karşısında daha kararsız olup somaklonal varyasyona daha 

yatkındır (Weckx ve ark., 2019). İki yulaf çeşidi ile yürütülen bir 

araştırmada bir genotipin diğerinden daha çok kromozom anomaliliği 

gösterdiği saptanmıştır (McCoy ve ark., 1982). Özellikle az 

kromozoma sahip diploid türlerde genetik varyabilite ihtimali daha 

düşüktür (Babaoğlu ve ark., 2002). 

3. Eksplant türü; Kallus veya protoplast gibi farklılaşmamış düzensiz 

hücrelerden oluşan yapıların somaklonal varyasyona uğrama riski 

yüksektir. Fakat aksillar tomurcuklar ve sürgün uçları gibi bir 

farklılaşma fazından geçmeden rejenere olan eksplantlarda 

somaklonal varyasyon görülme ihtimali düşüktür (Weckx ve ark., 

2019). Ayrıca bazı durumlarda bitkilerin somatik hücrelerinde 

poliploidizasyon gerçekleşebilir ve farklı kromozom sayısına sahip 

olabilir. Buna, anormal mitoz bölünmeler sebep olur. Bu duruma 

endoreduplikasyon denilen, kromozom sayısının ikiye katlandığı 

ancak sitoplazmanın bölünmediği durumlar örnek gösterilebilir. Bu 

olay sonucu katlanmış poliploid hücreler oluşur. Sonuçta farklı 

somatik dokular farklı kromozom sayısına sahip olur. Polisomatik 

türler denilen bu bitkilerden alınan eksplantlar doku kültüründe farklı 

kromozom sayısına sahip bitkileri oluşturur. Poliploid türlerden alınan 

eksplantlar diploit türlere göre somaklaonal varyasyonlara daha 
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duyarlıdır (Hatipoğlu, 2008). Ayrıca aksplant alınan doku kaynağı da 

genetik varyasyon oranını etkiler. Yaşlı dokulardan alınan 

eksplantlarda daha yüksek varyasyon görülür.  

4. Eksplant hazırlığı; Doku kültürünün temel amaçlarından birisi 

olan steril koşullarda bitki büyütme için yapılan sterilizasyon 

işlemlerinde kullanılan kimyasallar bitkileri strese maruz bırakabilir. 

Eksizyon işlemleri de yaralanmaya sebebiyet vererek oksitatif hasar 

oluşturabilir. Tüm bu etkenler somaklonal varyasyonşarı 

tetikleyebilmektedir. (Cassells ve Curry, 2001; Weckx ve ark., 2019) 

5. Besi ortamının içeriği; Kültür ortamının bileşimindeki hücre 

bölünmesini teşvik edici bazı maddeler hücrelerin ploidi düzeylerini 

arttırabilmektedir. Örneğin Pisum türünün kök parçaları (diploid 

hücrelerden oluşan), kültür ortamına maya ekstraktı, hindistan cevizi 

sütü veya kinetin eklenmesi ile kültüre alınan hücreler diploid, 

tetraploid ve oktoploid duruma gelmiştir. Ayrıca kültür ortamına 

eklenen şelatlayıcı ajanlar ve bazı metaller de mutasyon oluşumunu 

teşvik etmektedir (George, 1993; Babaoğlu ve ark., 2002). 

6. Bitki büyüme düzenleyicilerin çeşidi ve konsantrasyonu; Besi 

ortamına eklenen bitki büyüme düzenleyicilerinin türü ve 

konsantrasyonlarının somaklonal varyasyona etkisi olduğu 

bilinmektedir. Oksin ve sitokinin grubu hormonlar hücre döngüsüne 

etki ederek hücrelerin genetik yapılarının değişiminde dolaylı yönden 

rol oynar. Örneğin kallus başlatılması ve devam ettirmesi için kültür 

ortamına oksinler grubundan 2,4-D eklenmesi aneuploidi, poliploidi 

ve endoreduplikasyon gibi karyotipik değişimlere neden olmaktadır 
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(Babaoğlu ve ark., 2002). Yine çeltik bitkisinde kallus kültürleri ile 

yapılan çalışmalarda sitokininlerin de poliploid hücre oluşumunu 

teşvik ettiği belirtilmiştir (George, 1993). Bitki büyüme 

düzenleyicilerinin konsantrasyonu arttıkça somaklonal varyasyon 

ihtimali artmaktadır. 

7. Kültür süresi ve alt kültür sıklığı; Bitkilerin uzun süre alt kültüre 

alınarak muhafaza edilmesi ve alt kültürler arasındaki aralıklarının 

uzaması somaklonal varyasyon gelişiminde etkilidir (Rival ve ark., 

2013). Yapılan bazı çalışmalarda 6-18 ay gibi uzun süren kallus 

kültürlerinde genetik varyabilite oranları, 2-3 ay gibi kısa süren 

kültürlere göre daha yüksek bulunmuştur (Babaoğlu ve ark., 2002). 

Somaklonal varyasyonun gelişiminde sadece toplam sürenin değil, 

aynı zamanda alt kültür aralıklarının uzunluğunun da rol oynadığı 

görülmektedir.  

8. Stres; Bir bitki doğal ortamından alınıp in vitro dokuya 

dönüştürülmesi esnasında genomik bir şoka maruz kalır ve bu durum 

bitkiyi genom yapısını değiştirmeye zorlar. İn vitro ortamdaki bazı 

koşullar DNA metillenmesine bağlı gen ekspresyonunda değişikliklere 

sebep olarak genetik varyasyon gelişiminde rol oynar. Kültür ortamına 

nükleik asit öncüllerinin eklenmesi sınırlı olduğu için bu öncüllerin 

kaybı da nükleik asit biyosentezini sınırlandırarak gen mutasyonlarına 

sebep olabilir.  
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Şekil 5: Somaklonal varyasyonu etkileyen faktörlerin şematik görünümü  

(Hesami ve ark. 2021). 

 

1.6.1. Somaklonal varyasyonu belirleme yöntemleri 

 

Somaklonal varyasyonlar morfolojik, fizyolojik, moleküler veya 

sitogenetik teknikler kullanılarak tanımlanabilir (Bairu ve ark., 2011).  

Morfolojik açıdan kalitatif ve kantitatif karakterlerin ölçülmesiyle 

somaklonal varyasyon oranı hesaplanabilir. Populasyondaki belirgin 

morfolojik değişimlerin oranı (yaprak şekli, bitki büyüklüğü, albinizm 

vb.) ve standart sapma değerleri somaklonal varyasyonun derecesini 

belirler.  Sitofotometrik ve sitogenetik analizler doku kültüründeki 

bitkilerin genetik stabilitesini belirlemede faydalıdır. Kromozom 

sayısı değişimleri, analizleri erken dönemde yapılabildiğinden hızlı ve 

kesin sonuç verir. Bitkilerdeki genetik değişimin belirlenmesi 

amacıyla protein ve enzim polimorfizmlerinden faydalanılmıştır          

(Chomatova ve ark., 1990; Afrasiab ve ark., 2012). Somaklonal 

varyantların belirlenmesinde kullanılan protein ve izozim analizleri, 

genetik değişimleri tespit etmesine rağmen teknik, ontojenik 
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varyasyonların ve diğer çevresel faktörlerin de etkisi altındadır. Bu 

tarz durumlarda somaklonal varyasyonun erken dönemlerde teşhis 

edilmesi için moleküler markörlerden faydalanılabilir. Fossi ve ark., 

(2019) patates protoklonlarında genom sekanslaması ile 

kromozomlarda aneuploidi, kromozom segmentlerinde delesyon ve 

duplikasyonlar gözlemlemiştir. Somaklonal varyasyonu 

belirlenmesinde RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism), 

AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism), RAPD (Random 

Amplified Polymorphic DNA), SSR (Simple Sequence Repeats), 

SCAR (Sequence Characterised Amplified Region) kullanılmaktadır 

(Korkmaz ve Çölgeçen 2013; Min˜ano ve ark., 2009; Marum ve ark. 

2009; Polanco ve ark., 2002). Son yıllarda DNA dizileme 

tekniklerinin gelişmesiyle birlikte tek nükleotid polimorfizmleri 

(SNP'ler)’nin saptanması somaklonal varyasyonun altında yatan 

faktörleri erken dönemde saptanmasını mümkün kılmaktadır (Ryu ve 

ark., 2019). 

1.6.2. Somaklonal varyasyonun bitki ıslahında kullanımının 

avantajları ve dezavantajları 

Doku kültüründe ortaya çıkan somaklonal varyasyonların hem iyi hem 

de kötü sonuçları olabilir. Bitki ıslahında somaklonal varyasyonu en 

önemli avantajı hızlı bir şekilde geniş bir genetik varyasyon kaynağı 

oluşturması ve in vitro seleksiyona olanak tanımasıdır. Özellikle 

eşeysiz çoğalan ve varyasyonun sınırlı kaldığı apomiktik türlerde 

alternatif ıslah metotları yetersiz kaldığında somaklonal varyasyon 

ümit vadetmektedir. Bu sayede çeşitli hastalık ve zararlılara dayanıklı 
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türler geliştirilmiştir. Örneğin Erwinia amylovora ya dayanıklı elma 

(Chevreau ve ark., 1998), Fusarium’a dirençli muz (Hwang ve Ko, 

2004), Colletotrichum Gleosporiensis’ e dirençli mango (Litz ve ark., 

1991), tuz stresine dayanıklı patlıcan (Hannachi ve ark., 2021) örnek 

verilebilir. Özellikle Protoplastlarla yapılan bazı çalımalarda aynı 

protoklondan alınan yaprakların somaklonal varyasyon profillerinin 

farklı olduğu görülmüş ve ıslahçılar bu varyabiliteden 

yararlanmışlardır (Fossi ve ark., 2019; Eeck ve ark., 2020). Bitki 

ıslahında somaklonal varyasyonun en önemli faydalarından birisi de 

yüksek frekansta kromozom katlanması ile poliploid bitkilerin elde 

edilebilmesidir. Genomda gerçekleşen bu varyasyonlar sonucu 

bitkilerin agronomik özellikleri değişebilir. Bu sayede hastalıklara ve 

çevre koşullarına dayanıklı, başaklanma ve olgunlaşma tarihi daha 

elverişli, tane verimi, protein içeriği, tane kalitesi yüksek yeni türler 

geliştirilebilir.   Doku kültürü sıklıkla gen kaynaklarının uzun süreli 

korunması için kullanılır böyle durumlarda genetik bütünlüğün 

korunması temel amaç olduğu için herhangi bir olası genetik 

varyasyon sorun teşkil edebilir. Ayrıca somaklonal varyasyonun 

sonucunu öngörmek olanaksızdır. Somaklonal varyasyon genotipe 

özgü olduğu için bir bir çeşitte elde edilen varyabilite diğer çeşitlerde 

aynı etkiyi göstermeyebilir. Poliploidi elde etme imkânı olsa da bu 

durum bazen istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Örneğin bitki 

büyümesi veya fertilizasyonda istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir.  

Sonuç olarak somaklonal varyasyon bitki doku kültürü ile kültüre 

alınan bitkilerde önemli bir varyasyon kaynağıdır.  Islah sürecinde 

somaklonal varyasyondan yararlanmanın bazı sınırlayıcı faktörleri 
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olsa da yeni gelişen DNA dizi analizi teknikleri sayesinde erken 

dönemde karşılaşılabilecek sorunlar öngörülerek bertaraf 

edilebilmektedir.  

1.7. Protoplast Kültürü 

Bitki hücrelerinin plazma membranları selüloz, hemiselüloz, pektinler 

ile az miktarda lipid ve proteinden oluşan bir hücre duvarına sahiptir. 

Hücre duvarı hücreyi osmotik değişiklikler sonucu patlamaktan ve 

mikroorganizmalarla enfekte olmaktan korumaktadır. Bir bitki 

hücresinden mekanik veya enzimatik yollarla hücre duvarı 

uzaklaştırıldıktan sonra geriye kalan çıplak hücreye protoplast denir. 

Protoplastlar canlılığını sürdürebilecek ortamlarda yeni duvar 

oluşturabilir, mitotik bölünebilir dolayısıyla yeni hücre grupları ve 

sonrasında yeni bitkiler oluşturabilir. Protoplast çalışmalarının temel 

amacı tek bir adet hücreden bir bitki elde etmektir. Teoride her 

bitkinin tüm dokularından protoplast elde etmek mümkün olsa da her 

protoplasttan bitki elde etmek mümkün değildir (Babaoğlu ve Özcan, 

2002) Bununla birlikte protoplastlar genetik iyileştirmelerde 

kullanılan çok faydalı araştırma materyalidir. Protoplast kültürlerinin 

bitki ıslahındaki kullanım alanlarına baktığımızda; 

1. Somatik Melezleme; Protoplast kullanımındaki en önemli konu 

somatik melezlemedir. Protoplast füzyonu sayesinde eşeysel 

melezlemelerdeki olumsuzluklar aşılmış olur.  Bitki ıslahında özellikle 

genetik varyasyonun arttırılmasında önemli metotlardan birisidir. 
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2. İn vitro Seleksiyon; Bazı toksik maddelere karşı duyarlılık veya 

dayanıklılık protoplast aşamasında seçilerek erken seleksiyon imkânı 

tanır. 

3. Gen Transferi; Protoplastlar bitki hücre duvarı uzaklaştırılmış 

hücreler olduğu için çeşitli tekniklerle protoplastlara DNA transferi 

yapılmaktadır. Protoplastlar doğrudan gen transformasyonuna izin 

verdiği gibi mutant izolasyonu, hücre zarından besin maddesi girişi ve 

taşınması hücre organellerinin izole edilmesi ve hücre klonlamasıyla 

ilgili çalışmalarda da kullanılabilir (Babaoğlu ve Özcan, 2002) 

4. Genom Düzenleme/Gen Editing; Protoplast kültürü, bitki 

rejenerasyonu, fonksiyonel genetik analizler, genom düzenleme ve 

hücre süreçlerin (örneğin, membran fonksiyonu, hücre yapısı ve 

hormonal sinyalizasyon) incelenmesi gibi araştırmalarda güçlü bir 

yöntem olarak kabul edilebilir. Doku kültürü teknikleri ve genom 

düzenleme teknolojilerinin kombine kullanımı, bitkilerin ıslah sürecini 

kısaltarak bitki ıslahında yeni bir döneme giriş imkânı sunmuştur. 

Zhang ve ark., (2019)’nın önerdiği CRISPR/Cas9 gen düzenleme 

teknolojisinin ortaya çıkması bitki genomlarının düzenmesine fırsat 

vererek tarımda ileri yetiştirme teknikleri açısından bir çığır açmıştır. 

Bu yeni bitki ıslahı teknolojileri (NPBT; New plant breeding 

Technologies) sayesinde tarımsal pazarda önemli olan bitki türlerinde 

imkânsız olduğu düşülen yeni çeşitlerin kazandırılmasında olanak 

sağlaması ile bu tekniklerin kullanılması hızlanmıştır (Lassoued ve 

ark., 2021). Protoplast rejenerasyonu ve geçici gen transformasyonu 

yöntemi, konukçu genomuna yabancı genetik materyalin 
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entegrasyonuna izin verilmeden kendi genomu içerisinde düzenleme 

yapılmasıdır. Sonuçta elde edilen ürün transgenik değildir. NPBT, 

protoplast kültürüne uygulandığında çok daha avantajlıdır ve hızlı 

uygulanabilir. 

 

 

Şekil 6: Protoplast kültürü kullanılarak genom düzenleme yönteminin şematik 

görünümü (Reed ve Bargman, 2021) 

Son zamanlarda protoplast kültüründe NPBT uygulamalarına; 

patateste granül bağlı nişasta sentaz (GBSS) geninin devre dışı 

bırakılması örnek verilebilir (Andersson ve ark., 2018). Genel olarak 

protoplast kültürlerindeki asıl zorluk rejenerasyon sürecidir. 

Rejenerasyon kabiliyeti yüksek protoplastların tüm protoplastları 

içeren toplu hücre popülasyonundan nasıl ayırt edileceğinin bilinmesi 

gerekmektedir. Bu tür sorunları çözebilmek için transkriptomik analiz 

yöntemleri kullanılarak rejenerasyon sürecinin transkripsiyonel 

düzenlemesi hakkında bilgi edinme yaklaşımı önerilmektedir. Örneğin 

Arabidopsiste mezofil protoplastlarının kullanıldığı bir çalışmada, 

oksin biyosentezinin zamanlanmış transkripsiyonel aktivasyonunun 

rejenerasyon başarısını önemli ölçüde artırabileceği gösterilmiştir 

(Sakamoto ve ark., 2021). 
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1.7.1. Bitki protoplastlarının izolasyonu; Tekrarlanabilir ve 

kararlı protoplast izolasyonunun geliştirilmesi, protoplast kültürünün 

başarısı için en önemli koşullardan biridir. Protoplast kültüründe, 

kullanılan organ veya dokunun fizyolojik durumu, enzim ve 

solüsyonların tipi ve konsantrasyonu, osmotik denge rejenerasyon 

başarısını oldukça etkilemektedir.  

1.7.2. Eksplant kaynakları;  

 1-Genotip; Protoplast izolasyonunda verim, canlılık ve rejenerayon 

kapasitesi bakımından ana bitkinin genotipi önemlidir. Aynı bitkinin 

farklı çeşitlerinden veya ekotiplerinden elde edilen protoplastların 

rejenerasyon kapasitesi farklılık göstermektedir. Bu durum 

Arabidopsis thaliana ve bazı Cyclamen türleri ile yapılan çalışmalarda 

kanıtlanmıştır (Jeong ve ark., 2021; Prange ve ark., 2010). 

2. Kullanılan doku veya organ; Protoplast izolasyonunda en yaygın 

kullanılan dokunun yenilenebilir olması büyük önem taşır. Genç 

sürgünlerden alınan açılmış yaprakların mezofil hücreleri protoplast 

izolasyonunda en uygun materyallerdir. Yaprak dokusuna ek olarak, 

embriyojenik kallus, hücre süspansiyonları, hipokotil, kotiledon, 

gövde parçaları, boğum arası, sürgün uçları, çiçek petalleri, 

mikrosporlar, embriyo, meyve kabuğu, gövde apikal meristemi, polen 

tanesi, skutellum, sepal, petal, aleuron, stoma hücreleri, yumru 

dokuları protoplast kaynağı olarak kullanılabilir (Babaoğlu ve Özcan, 

2002; Hatipoğlu, 2018).  
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1.7.3. Başlangıç materyalinin büyüme şartları ve ön 

uygulamalar; Donör bitkinin büyüme koşulları, gelişme dönemi, 

kültür ortamının bileşimi, sıcaklık ve ışık protoplastların verim 

canlılık ve rejenerasyonunu etkileyen önemli faktörlerdir. Önemli olan 

bir diğer husus da protoplast elde edilecek materyalin steril olması 

gerekliliğidir. Bu amaçla bitkiler kontrollü çevre koşullarında (aseptik 

koşullarda, iklim odalarında veya seralarda) yetiştirilir. Eksplant 

alınmadan önce bitkilerin belirli sürelerde karanlıkta bekletilmesi 

turgor basıncının düşmesi sebebiyle protoplast izolasyonunu 

kolaylaştırır (Babaoğlu ve Özcan 2002).  Dokuya uygulanan ön 

işlemler, kullanılan enzimlerin bitki hücre duvarına erişimini artırarak 

izole edilen canlı protoplastların sayısını arttırmakta etkilidir. Buna 

dokunun fiziksel olarak parçalanması (örneğin yaprak dokusunun 

kesilmesi) örnek verilebilir. Ayrıca bitki dokusunun enzim çözeltisi ile 

vakumlu infiltrasyonunun, enzimleri daha fazla sayıda hücreye 

ulaşmasını sağlayarak elde edilen protoplast verimini arttırmaktadır 

(Osakabe ve ark., 2018). 

1.7.3.1. Enzimolisiz; Bitkilerin hücre duvarını parçalamak 

için selülaz ve pektinaz başta olmak üzere çeşitli enzimlerden 

faydalanılmaktadır. Protoplast izolasyonunda enzimler yalnızca 

yüksek sayıda protoplast elde etmek için değil aynı zamanda 

protoplastların canlılığını muhafaza etmek ve rejenerasyon 

kapasitesisinin optimizasyonu için oldukça gereklidir. Protoplastlar 

osmotik dengeli ortamlarda kalmadığı müddetçe patlayabilir. Bir 

enzimoliziz periyodunun uzunluğu tipik olarak 2 ila 18 saat arasında 
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değişir (Reed ve Bargman, 2021). Ortam sıcaklığı da protoplast 

verimini etkileyebilir. Sıcaklık dalgalanmalarından meydana 

gelebilecek şokları en aza indirmek için donör bitkinin büyüdüğü ve 

protoplast kültürünün yapıldığı sıcaklıkların benzer olması gerektiği 

önerilmiştir (Reed ve Bargman, 2021). 

1.7.3.2. Protoplast prufikasyonu; Enzimolizi takiben hücre 

duvarından arındırılmış protoplastların hücre kalıntıları, sindirilmemiş 

dokular ve ölü hücrelerden arındırılmalıdır. Aksi takdirde protoplastlar 

canlılığını kaybedebilir. Bu amaçla protoplastlar bir yoğunluk 

gradientinde, sakkaroz veya fikol üzerinde yüzdürülerek istenmeyen 

yapılardan uzaklaştırılır. 

1.7.4. Protoplast kültür ortamları; Protoplastların bölündüğü 

ve bitki rejenerasyonunun sağladığı ortamlardır. Protoplastların 

canlılığı ve bölünmesini sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu bitki 

büyüme düzenleyicileri, osmotik stabilizatörler, makro ve mikro besin 

elementleri ve katılaştırıcı ajanları içerir. Optimum protoplast kültür 

mediumunun içeriği aslında eksplant alınan doku kaynağına bağlı 

olmakla birlikte en çok kullanılan kültür ortamları MS (Murashige and 

Skoog, 1962), B5 (Gamborg, 1968), KM (Kao and Michayluk, 1975), 

Y3(Eeuwens, 1976), Nitsch (Nitsch ve Nitsch, 1969) veya bunların 

ufak modifikasyonlarıdır. Protoplastların patlamasını önlemek için 

uygun ozmolariteyi sağlamak amacıyla genellikle mannitol, sorbitol, 

sukroz, glukoz, miyoinositol veya bu bileşenlerin kombinasyonları 

kullanılır (Reed ve Bargman, 2021). Protoplastlar bölünmeye 

başladığı zaman ve hücre duvarlarını yeniledikçe ozmolarite 
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genellikle kademeli olarak azaltılır. Bitki büyüme düzenleyicilerinden 

özellikle oksin ve sitokininlerin kullanımı protoplastlardan 

mikrokallusların oluşması için gereklidir. En yaygın kullanılan 

sitokininler 6- benzilaminopurin (BAP), zeatin, kinetin, izopentenil 

adenin (2iP) ve tidiazurondur (TDZ). En yaygın kullanılan oksinler; 

indol-3-asetik asit (IAA), indol-3-butirik asit (IBA), 2,4-

diklorofenoksiasetik asit (2,4-D) ve naftalen asetik asittir (NAA). 

Oksin ve sitokininlerin optimum konsantrasyonları protoplastların 

genotipine ve doku kaynağına bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Aynı 

zamanda polivinilpirolidon, antioksidanlar, aktif kömür, gümüş nitrat, 

antibiyotikler, kompleks organik bileşikler, amino asitler, poliaminler, 

gibi ek suplementler, protoplast bölünmesini ve mikrokallus 

oluşumunu desteklemek için kültür ortamına eklenebilir. 

1.7.5. Protoplast kültür koşulları; Protoplastlardan 

mikrokallus oluşumu üzerinde kültür ortamının yarı katı veya sıvı 

oluşu, sıcaklığı, ışık şiddeti ve süresi, destek kültürlerinin varlığı 

etkilidir. Hem sıvı hem de yarı katı ortamların kullanımı literatürde 

kullanım örnekleri vardır. Her iki ortamın da olumlu ve olumsuz 

yönleri bulunmaktadır. Örneğin sıvı ortam hazırlanması daha kolay 

olup agar optimizasyonu gerektirmez ancak her bir hücreyi tek başına 

incelemek oldukça zordur. Ayrıca farklı özellikteki hücrelerde 

birleşme daha kolay olup sonuçta kallusta kimerizm görülme oranı 

artmaktadır (Deryckere ve ark., 2012). Buna karşılık yarı katı ortamlar 

hücre aglütinasyonunu önleyerek, hücrelerin fiziksel olarak 
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ayrılmasını sağlayabilir. Katılaştırıcı ajan olarak agar, agaroz veya 

aljinat kullanılabilir (Jones ve ark., 2015).  

1.7.6. Protoplast kültürlerinden bitki rejenerasyonu; 

Protoplastlardan elde edilen mikrokalluslardan rejenerasyon, ortam 

içeriğindeki suplementlerin tipi ve konsantrasyonlarına bağlı olarak 

organogenesise veya embriyogenesise yönlendirebilir. Sürgünler elde 

edildikten sonra 2-5 cm boyutuna ulaşanlar köklendirme ortamlarına 

alınır. Köklenen sürgünler seraya şaşırtılarak aklimatize edilir. 

Sonuçta elde edilen bitki somatik bir klondur. 

1.7.7. Protoplastların transformasyonu ve somatik 

hibridizasyon; 

Protoplastların transformasyonu ilk olarak Polietilen-glikol PEG ile 

yapılmış ve elektroporasyon ile devam etmiştir (Melchers ve ark., 

1978). Protoplast teknolojisinde protoplastlar her biri genetik olarak 

farklı iki bitkiden veya diploid somatik hücrelerden izole edilir ve 

füzyon yapılmaktadır. Sonuçta paraseksüel hibrit protoplastlar oluşur 

(Chakraborty, 2016). Oluşan hibrit protoplastlar heteromorfik bir 

sitoplazma ve her iki ebeveynden gelen kaynaşmış iki çekirdek içerir. 

Bu protoplastlar yukarıda sıralanan işlem basamaklarını başarılı bir 

şekilde geçtiği takdirde bitki rejenerasyonu sağlanırsa oluşan bitkiye 

somatik hibrit veya sibrit bitkiler denir. Kısaca aynı bitkinin 

somatik hücrelerinden veya genetik olarak iki farklı bitkinin somatik 

hücrelerinden elde edilen protoplastlarının füzyonuna somatik 

hibridizasyon denilmektedir. Bitki ıslahında somatik melezleme ve 

protoplast kültürü genetik varyasyonun arttırılması açısından büyük 
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önem taşımaktadır. Protoplastların füzyonu yoluyla farklı bitkiler 

arasındaki somatik hibridizasyon, bitkilerde yeni çeşit veya türlerin 

elde edilmesi açısından oldukça ümitli bir deneysel yaklaşımdır. Bu 

sayede özellikle eşeysel melezlemelerde kendine uyuşmazlık gibi 

sorunların önüne geçilebilir. Bu metotla hastalık ve zararlılara 

dayanıklı genlerin aktarımı gerçekleşebilir. Xie ve ark., (2020) 

protoplast füzyonu kullanarak yüksek proteinli Chlorella sorokiniana 

elde etmişlerdir. Beard ve ark., (2021) Cannabis sativa 

protoplastlarına geçici gen transformasyonunu sağlayarak flow 

sitometri ile analiz etmiştir. Protoplast füzyonu yalnızca genetik 

materyalin değil aynı zamanda mitokondriyel DNA, kloroplast ve 

sitoplazma gibi çekirdek dışı materyallerin geçişine olanak sağladığı 

için bu yolla bitki rejenerasyonu bitki ıslahı açısından büyük öneme 

sahiptir. Örneğin bir ebeveynin yalnızca çekirdeğinin diğer ebeveynin 

yalnızca sitoplazmasını içeren yeni hibrit birey edilebilir. Bu durum en 

çok sitoplazmik erkek kısırlık taşıyan bitkilerin (CMS hatlar) ıslahında 

hibrit tohum üretimi açısından oldukça önem taşımaktadır.  

1.8. Mutasyon Islahında Bitki Doku Kültürü Teknikleri 

Mutasyon, genetik segregasyon ve rekombinasyondan bağımsız 

gerçekleşen, organizmanın genetik materyalinde ani meydana gelen 

kalıtımsal değişikliklerdir. Mutasyon ıslahı popülasyondaki genetik 

varyasyonun çok kısa sürelerde arttırılması açısından, özellikle 

kendine döllenen ve vejetatif çoğalan bitkilerde oldukça elverişli bir 

ıslah tekniğidir. Mutajen uygulamaları sonucu, bitkilerin kalıtsal 

yapılarında meydana gelen sayısal veya yapısal birtakım değişiklikler, 
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bitkiye iyi veya kötü bazı özellikler kazandırabilir. Bitkilerde 

mutajenez oluşumu ve genetik transformasyonun indüklenmesi 

amacıyla son yıllarda doku kültürü teknikleri kullanılmaktadır (Nasri 

ve ark., 2018). Mutasyon ıslahının doku kültürü teknikleri ile kombine 

kullanımı hastalık faktörleri ile birlikte soğuk, kuraklık, tuzluluk gibi 

stres faktörlerine, herbisit ve pestisitlere dayanıklı, erkenci ve yüksek 

verimli çeşitlerin eldesine yönelik çalışmalar sürdürülebilir. Doku 

kültürü tekniklerini mutasyon ıslahına entegre etmek, klasik ıslaha 

kıyasla çok daha kısa bir sürede sonuca götürebilmektedir. İn vitro 

çalışmalarda fiziksel mutajenler (X ışını, gama ışını, UV) ve kimyasal 

mutajenler (ethyl metane suphonate-EMS, NEU, NMMG vs) 

kullanılmaktadır. Fiziksel mutajenlerin aksine kimyasal mutajenler, 

kullanımlarının kolay olması, herhangi bir özel ekipman 

gerektirmemesi ve çok yüksek mutasyon frekansı sağlayabilmeleri 

nedeniyle daha çok popülerlik kazanmıştır. Kimyasal mutajenler nokta 

mutasyonları, tek baz çifti değişiklikleri veya tek nükleotid 

polimorfizmlerine (SNP) neden olma eğilimindedir. Doku kültüründe 

hücreler eksplantların izolasyonu, kültürü ve rejenerasyon esnasında 

fiziko-kimyasal strese maruz kalıp hücreler, doğal koşullarda 

olduğundan farklı bir tür yeniden programlamaya maruz kalabilir 

(Jain, 2001).  İn vitro indüklenen bu değişkenlik, in vitro kültürlerin 

EMS, sodyum azid (Hunold ve ark., 1992), gama ve X-ışınları gibi 

mutajenik madde uygulamalarıyla arttırılabilir. Her tekniğin olduğu 

gibi in vitro mutasyon ıslahının da kendine has bazı avantaj ve 

dezavantajları bulunmaktadır.  Son zamanlarda TILLING (targeting-

induced local lesions in genomes) yaklaşımı Spesifik genlerdeki 
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mutasyonları belirlemek için güçlü bir yöntem olarak kabul edilmiştir 

(Hesami ve ark., 2021). 

1.8.1. İn vitro mutasyonların avantajları 

• Mutajen uygulaması in vitro kültürde gerçekleştirilebilir. 

• Tek bir mutant hücreden bir bitki üretilebilir. 

• Özellikle anter kültürü tekniği ıslah sürecini oldukça 

kısaltmaktadır. 

• Tohum, organ veya kompleks bitki sistemlerine rahatlıkla 

uygulanabilir. 

1.8.2. İn vitro mutasyonların dezavantajları 

• Hücre kültürlerinde tek bir hücreden bitki rejenerasyonu 

gerçekleşmeyebilir. 

• Kimera bitkiler oluşabilir. 

• Agronomik farklılıklar hücresel seviyede gözlenmeyebilir. 

• İn vitro seleksiyonda zorluklar olabilir. 

Doku kültürü entegreli mutasyon ıslahında başlangıç materyali olarak; 

Organ (meristem, sürgün ucu, kök, anter vs.), embriyo, kllus, tek 

hücre veya protoplastlar kullanılabilir. Etkili mutajen dozu 

belirlendikten sonra başlanğıç materyaline mutajen uygulaması yapılır 

ve eksplant doku kültürüne aktarılır. Akabinde alt kültürlere alınarak 

mikroçoğaltımı sağlandıktan sonra gerekli testlemeler yapılır ve 

bitkiler aklimatize edilir. Gözlem ve seleksiyona sera veya tarla 

koşullarında devam edilir.   
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1.9. Gen Transformasyonu 

Bitki genetik mühendisliği, genlerin fonksiyonunu ve genom yapısını 

incelemek için temel bir yaklaşım olarak kabul edilebilir. Genetik 

transformasyon, bir takım önemli özellikleri (herbisit ve pestisit 

direnci, pro-vitamin A üretimi, hastalık ve zararlılara dayanıklılık vb.) 

taşıyan yabancı genlerin donör bitkiye aktarımı olarak tanımlanabilir. 

Son zamanlarda ise daha popüler olan ve yabancı gen aktarımından 

ziyade organizmanın kendi genomu içerisinde düzenleme teknolojileri 

(CRISPR/Cas sistemi) popüler olmuştur ve buğday, pirinç gibi yüksek 

oranda üretilen bitkileri modifiye etmek için uygulanmıştır 

(Debernardi ve ark., 2020). Etkili ve güvenilir in vitro bitki doku 

kültürü teknikleri, gen transformasyonu, genom düzenleme, 

mikroçoğaltım ve gen kaynaklarının muhafazası için oldukça önemli 

bir araçtır.  

 

Şekil 7: Agrobacterium aracılığı ile gen transferi (Hesami ve ark., 2021). 
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SONUÇ 

Doku kültürü teknikleri ıslah için önemli bir araçtır. İn vitro teknikler 

ile ilgili araştırmalar devam ettikçe bitkilerin biyoteknolojik ıslahına 

yardımcı yeni kullanımlar ve yöntemlerde daha fazla geliştirilecektir. 

Örneğin protoplast çalışmaları gibi kendine has birtakım zorlukları 

olsa da protoplast kültürü ve somatik hibridizasyon, özellikle yüksek 

ekonomik değerlere sahip farklı bitki türlerinin ve çeşitlerinin 

geliştirilmesi için gelecek bitki biyoteknolojisinde ümit vadedici 

görünmektedir. 
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GİRİŞ 

Küresel çapta yaşanan iklim değişiklikleri, bitkilerin verim ve kalite 

değerlerini azaltmakta ve gıda güvenliği sağlanamamaktadır (Bhargaw 

ve Chauhan, 2020; Yılmaz ve Çiftçi, 2021). Artan dünya nüfusu ve 

iklim değişiklikleri tarıma daha profesyonel yaklaşmayı zorunlu 

kılmaktadır (Yılmaz ve Soysal, 2021). Tarıma dayalı ekonomiye sahip 

olan ülkelerde gıda taleplerinin karşılanması için birim alandan alınan 

ürün miktarı oldukça önemlidir (Soysal ve Yılmaz, 2021). Dünyada 

tarım arazileri sınırlıdır ve bu araziler mahsul üretimi aleyhine olan 

büyük kirlilik, tuzlanma ve kuraklık sorunlarıyla karşı karşıyadır 

(Bhargaw ve Chauhan, 2020). Tarımsal üretim ve yönetim 

paradigmaları, ekonomik olarak sürdürülebilir bir tarım modeli 

sağlanacaksa değişmeli ve modern tarım uygulamaları hayata 

geçirilmelidir (Yılmaz ve ark., 2021).  

Günümüzde toprak kaynaklı hastalıklar, olumsuz toprak bileşimi, 

toprak kirliliği ve yetersiz su drenajı gibi toprağın bazı sınırlamaları 

bulunmaktadır (Bhargaw ve Chauhan, 2020). Topraksız tarım 

sistemleri, su kıtlığı ve tuzlanma gibi toprak ve su sorunlarını 

beraberinde getiren geleneksel tarıma önemli bir alternatif sunmaktadır 

(Atzori ve ark., 2019). Topraksız tarım sistemleri, "kökler tarafından 

emilen inorganik besin maddelerinin sulama suyu yoluyla sağlandığı, 

köklenme ortamı olarak toprak kullanılmadan bitki yetiştirmenin 

herhangi bir yöntemi" olarak tanımlanmaktadır (Resh, 2012; EI-Kazzaz 

ve EI-Kazzaz, 2017; Atzori ve ark 2019). Verimli topraklara ihtiyaç 

duyulmayan bu modern tarım sistemlerinde geleneksel tarım 
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sistemlerine kıyasla daha az su ve alan gerekmektedir (Marginson, 

2010). Topraksız tarım sistemleri, hidroponik, katı ortam kültürü ve 

aeroponik olmak üzere 3’e ayrılmaktadır (Atzori ve ark., 2019). 

Hidroponik sistemler topraksız tarım sistemleri içerisinde en çok 

kullanılanlardır. 

1. BESİN SOLÜSYONLARI VE MUTLAK GEREKLİ BESİN 

ELEMENTLERİ  

Hava (oksijen) ve su ile birlikte bitki büyümesi ve gelişmesi için gerekli 

besinlerini içeren besin çözeltileri için mutlak gerekli 17 adet besin 

elementi bulunmaktadır. Bunlar; oksijen, hidrojen, karbon, fosfor, azot, 

kalsiyum, potasyum, magnezyum, demir, çinko, bakır, kükürt, 

molibden, manganez, klor, bor ve nikeldir (Salisbury ve Ross, 1992; 

Arumugam ve ark., 2021). Besin çözeltisindeki besin oranlarına ilişkin 

olarak farklı bitki türlerinin farklı tercihleri bulunmaktadır. Her bitki 

türü için en uygun besin oranının belirlenmesi büyük önem 

taşımaktadır. Besin çözeltilerindeki besin oranlarının etkileri ile ilgili 

deneylerin çoğu, metalik makro besinler (K:Ca:Mg veya K:Ca), besin 

anyon oranları, N:K (veya K:N) oranı ve NH4+’ün toplam nitrojene 

oranına odaklanmıştır (Savvas ve ark., 2008).  

1938'de California Üniversitesi'nde bitki besleme uzmanı olan çalışan 

Dennis R. Hoagland ve Daniel I. Arnon, ticari olarak başarıyla 

kullanılan “Hoagland Solution” adlı bir besin çözeltisi geliştirmiştir. 

(Arumugam ve ark., 2021) Hoagland besin çözeltisi günümüzde en çok 

kullanılan besin çözeltileri arasında yer almaktadır.  Karbon ve oksijen 
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gibi elementler atmosferden temin edilmektedir (Trejo-Téllez ve 

Gómez-Merino, 2012). Diğer mutlak gerekli besin elementlerinin 

bulunduğu, ticari ve araştırma amaçlı olarak kullanılan bazı besin 

çözeltilerinin besin elementi içeriklerine ait tablo Çizelge 1’de 

verilmiştir.  

Çizelge 1. Su kültüründe kullanılan bazı besin çözeltileri ve içerikleri 

Besin elementi  

(mg/l) 

Hoagland & 

Arnon 

(1950) 

Hewitt 

(1966) 

Cooper 

(1975) 

Steiner 

(1984) 

Imai 

(1987) 

N 210 168 236 168 140 

P 31 41 60 31 35.05 

K 234 156 300 273 360.22 

Mg 34 36 50 48 48.6 

Ca 160 160 185 180 160.16 

Fe 2.5 2.8 12 4 3 

S 64 48 68 336 - 

Cu 0.02 0.064 0.1 0.02 0.02 

Zn 0.05 0.065 0.1 0.11 0.05 

Mn 0.5 0.54 2 0.62 0.5 

B 0.5 0.54 0.3 0.44 0.5 

Mo 0.01 0.04 0.2 - 0.01 

 

Besin çözeltisinin emilimi hava, sıcaklık ve bağıl nem gibi iklim 

koşullarından etkilemektedir. Hava ve substrat sıcaklığı arasındaki 

küçük fark, bitkilerin besinlerden daha iyi faydalanmasını ve 

büyümesini sağlamaktadır (Manzocco ve ark, 2011). Topraksız tarımda 

yetiştirilen çoğu bitki türünün kök bölgesindeki optimal pH, 5,5 ile 6,5 

arasında değişim göstermektedir. 5,0–5,5 ve 6,5–7,0 arasındaki 
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değerler de çoğu üründe sorun oluşturmamaktadır (Adams, 2002; Putra 

ve Yuliando 2015). Besin türleri, besin bileşimi ve EC (Electronic 

Conductivity) gibi besin çözeltisi parametreleri bitkinin verim ve 

kalitesini artırmak için en temel faktörlerdendir. EC'nin topraksız 

kültürde kullanılan besin çözeltilerinin en önemli özelliklerinden biri 

olarak kabul edildiği belirtilmiştir. Bir besin çözeltisinin EC'si çok 

düşükse, ürüne bazı besin maddelerinin sağlanması yetersiz 

kalabilmektedir. Benzer şekilde, EC çok yüksek olduğunda, bitkiler 

tuzluluğa maruz kalmaktadır. Bununla birlikte, bitkilerin besin 

çözeltisinin EC'sine verim tepkisi, farklı türler arasında büyük ölçüde 

değişim göstermektedir. Bu nedenle, kültüre alınan her bitki türü için 

“çok düşük” ve “çok yüksek” terimlerinin deneysel sonuçlara dayalı ve 

nicel olarak tanımlanması gerekmektedir. (Putra ve Yuliando 2015). 

2. HİDROPONİK SİSTEM 

Hidroponik sistem modern bir uygulama olarak kabul edilmektedir. 

Ancak benzer tekniklerle bitki yetiştirme muhtemelen ilk olarak 

Mısırlılar tarafından MÖ birkaç yüz yıl boyunca denenmiştir. (Hussain 

ve ark, 2014; Raviv ve Lieth, 2008). Hidroponik terimi, 1930'ların 

başlarında Prof.  William Gericke tarafından icat edilen, su anlamına 

gelen Yunanca “Hydro” kelimesinden ve emek, yani su işi anlamına 

gelen ponos kelimesinden türetilmiştir (Arumugam ve ark., 2021).  

Hidroponik, bitkilerin toprak kullanmadan suda yetiştirildiği basit bir 

sistemdir. Bir hidroponik, suyun yaklaşık yüzde 5'ini ve geleneksel 

tarım ile eşdeğer miktarda ürün üretmek için gereken arazinin cüzi bir 
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kısmını kullanmaktadır (AlShrouf, 2017). Hidroponik bir sistem, 

bitkilerin büyümeleri için toprağa değil kök bölgesine yakın vitamin, 

mineral, ışık, su, karbondioksit ve oksijene ihtiyaç duymaları 

prensibiyle çalışmaktadır. Bu nedenle hidroponik sistem, besin 

açısından zengin çözeltilerin bitki büyümesi için gerekli olan makro ve 

mikro besinlerle beslendiği büyüme ortamlarına ihtiyaç duymaktadır 

(El-Kazzaz ve El-Kazzaz, 2017). 

Hidorponik sistemlerin toprak kaynaklı patojenlerin olmaması, toprak 

dezenfeksiyonuna güvenli bir alternatif olması, besin ve suyun bitkilere 

daha homojen miktarlarda uygulanabilmesi gibi avantajları 

bulunmaktadır (Putra ve Yuliando 2015) Buna ek olarak, geleneksel 

tarıma kıyasla önemli miktarda su tasarrufu sağlanmakta ve su kullanım 

verimliliği önemli ölçüde artmaktadır (Raviv ve Lieth, 2008; Atzori ve 

ark., 2019). Hidroponik sistemlerin geleneksel yetiştirme sistemine 

göre hızlı büyüme, yüksek üretkenlik, kolay kullanım, verimli su 

kullanımı (Barbosa ve ark., 2015) ve daha az gübre kullanımı (Rana ve 

ark., 2011; Cuba ve ark., 2015) gibi avantajları bulunmaktadır.  

Tüm bu avantalarının yanı sıra hidroponik sistemlerin, yüksek kurulum 

maliyetleri ve teknik beceri gereksinimleri gibi yayılmasını sınırlayan 

dezavantajları da bulunmaktadır (Savvas ve ark., 2013). 

 

3. HİDROPONİK SİSTEM TİPLERİ 

 

Hidroponik sistemlerin basit kurulumlardan son derece karmaşık 

olanlara kadar birçok değişik formatı bulunmaktadır (AlShrouf, 2017). 
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Hidroponik, besin çözeltisi tükenene kadar aynı besin çözeltisinin geri 

toplanarak yeniden kullanılıp kullanılmamasına bağlı olarak açık veya 

kapalı sistemler olarak ayrıca iki kategoriye ayrılmaktadır. (Hussain ve 

ark., 2014; Atzori ve ark., 2019).  

Açık bir hidroponik sistemde, kök sistemi ile temas halinde olan besin 

çözeltisi sadece bir kez kullanılmaktadır. Bu durum, besin 

solüsyonlarının sirküle edilmediği veya geri dönüştürülmediği 

anlamına gelmektedir. Açık hidroponik sistemin en büyük avantajı, 

besin çözeltisindeki düzenli değişiklikler nedeniyle bitki sisteminde 

enfeksiyon riski olmamasıdır. (Jones, 2005). 

Kapalı hidroponik bir sistemde, bitki büyümesi için kullanılan ve bitki 

köklerine uygulanan besin solüsyonunun tamamı toplanmakta ve 

periyodik olarak iade edilmektedir. Bu durum, besin çözeltisinin 

düzenli olarak geri dönüştürüleceği anlamına gelmektedir. Bu sistemde 

bitkiler sıvı ortamda veya talaş, pirinç kabuğu, odun kömürü, kum, 

çakıl, pomza vb. gibi katı substratlarda yetiştirilmektedir. Su ve besinler 

düzenli olarak geri dönüşümlü izlenmektedir. Bu sistemin en büyük 

dezavantajı elektriğe bağlı olunmasıdır (Lee ve Lee, 2015). 

3.1. Besin film tekniği (NFT) 

Besin Film Tekniği, bir PVC boru düzenlemesi kanalı yoluyla bitki 

köklerine yüksek oranda oksijenli bir besin çözeltisi sağlamak için 

besin çözeltisinin geri dönüştürüldüğü ve yeniden sirküle edildiği 

kapalı bir hidroponik sistemdir. Bu sistem Allan Cooper tarafından 



85 | MODERN TARIM UYGULAMALARI 

 

1960'larda geliştirilmiştir (Cooper, 1988). Bu sistemde bitki, kökleri 

aracılığıyla besin çözeltisinin ince filminden gerekli besin ve oksijeni 

almaktadır (Morgan, 2009). Besin çözeltisi genellikle bir besin 

tankından bitki köklerinin bulunduğu eğimli boruya pompalanır ve akış 

sonrasında besin tankına tekrar toplanır. Bu döngü düzenli aralıklarla 

tekrarlanır. Son zamanlarda, NFT sistemi, çeşitli destekleyici ortamlar 

ve büyüyen sistemler ile modifiye edilmiştir (Arumugam ve ark., 2021) 

(Şekil 1). 

 

Şekil 1. Besin film tekniği sistemi 

NFT’de sürekli olarak içinden akan ince bir suyun olduğu uzun ve 

küçük genişlikte plastik tüpler kullanılmaktadır. NFT sisteminin açık 

bir avantajı, çerçeveyi dikkatlice ana hatlarıyla çizip dikey olarak bir 

araya getirerek, alandan tasarruf sağlamayabilmesidir (Lee ve Lee, 

2015). NFT'de kültür kabı içindeki dalgıç motoru sayesinde sürekli 
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olarak besin verilmesi sağlanmaktadır (Şekil 1). Yetiştirme ortamı 

olarak sadece hava kullanılır ve bitkiler, kökleri besin ortamının içinde 

asılı kalacak şekilde kapların içinde kültürlenir. Çözelti sürekli bir 

akışta kaldığı için besin çözeltisinin tuzluluğunda toprağa göre 

değişiklikler olabilir. Bu sistemde bitkiler toprak bazlı ekime göre çok 

daha yüksek tuzlulukta yetiştirilebilmektedir (Pradhan ve Deo, 2019). 

NFT tekniği sıklıkla kullanılmakta ve klasik hidroponik yetiştirme 

sistemi olarak kabul edilmektedir. Bu tip sistemde besin solüsyonu 1-2 

cm su tabakası olan oluklarda akarak dolaşmaktadır (Van Os, 2015) 

(Şekil 1). Besin çözeltisinin devridaimi ve substratın olmaması, NFT 

sisteminin ana avantajlarından biridir. Ek bir avantaj olarak bu sistem, 

işçilik maliyetlerinden (ekim ve hasat) tasarruf etmek ve üretim 

döngüsü sırasında optimum bitki yoğunluğunu yönetmek için gereken 

büyük bir otomasyon potansiyeline sahiptir. Diğer taraftan, substratın 

olamaması ve düşük su seviyeleri, NFT'yi tıkanma veya güç kaynağı 

eksikliği nedeniyle pompa arızalarına karşı savunmasız hale 

getirmektedir. Besin çözeltisindeki sıcaklık dalgalanmaları, bitki 

stresine ve ardından hastalıklara neden olabilir. NFT sistemlerinde 

ortam hava kabarcıklarını suya sürükleyerek sisteme oksijen sağlayan 

bir Venturi cihazı kullanabilir. Sistemin potansiyel sınırlamaları; 

potansiyel pompa arızaları (köklerde su kaybı nedeniyle bitkileri hızla 

tehlikeye sokar), besin çözeltisinin sürekli devridaimi nedeniyle yeterli 

çözünmüş oksijen eksikliği, eğimli düzlemlerin neden olduğu sudaki 

sıcaklık, oksijen ve besin maddelerinin eşit olmayan dağılımları ve alg 

büyümesi nedeniyle tüp tıkanmasıdır (Ghorbel ve ark., 2021) 
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NFT sisteminde besinlerdeki iyonların eksikliğini kontrol etmek için 

besin çözeltisinin sürekli izlenmesi gerekir. Eksilen bileşenler besin 

çözeltisini optimize etmek için ilave edilmelidir. NFT ve aeroponik, 

patates endüstrisi tohum üretiminde ve NASA'nın kontrollü ekolojik 

yaşam destek sistemleri (CELSS) programında umut verici 

uygulamalara sahiptir (Ragaveena ve ark., 2021). Bu sistemin en büyük 

dezavantajı, besin çözeltisindeki tampon eksikliği ve bitki 

hastalıklarının ortaya çıkmasıdır. Bu sistemde oluğun eğimi %0,3–2 

olacak şekilde yapılmaktadır (Van Os ve ark., 2019), böylece besin 

alınımı optimize olmaktadır. Bitkilerin büyümesini sağlamak için besin 

çözeltisinin akış hızı uygun şekilde optimize edilmelidir. Kullanılan 

zamanlayıcılar, bitkilere besin tedarik döngüsünün korunmasına 

yardımcı olmaktadır (Ragaveena ve ark., 2021). PVC borunun sınırlı 

alanı ve besinlerin kökler üzerinden sürekli olarak akması gerekliliği 

nedeniyle, besleyici film tekniği özellikle marul, çilek ve otlar gibi 

küçük kökleri olan bitkiler için çok uygundur (El-Kazzaz ve El-Kazzaz, 

2017). 

3.2. Derin su kültürü (DWC) veya Derin akış tekniği (DFT) 

 

Derin Su Kültürü, bitkilerin yaklaşık 10-20 cm'lik bir besin çözeltisi 

içeren bir kapta sallandığı, paneller, tahtalar gibi yüzer veya asılı bir 

destek üzerinde yetiştirildiği Derin Akış Tekniği olarak da bilinir (Van 

Os ve ark., 2002). Bu sistem, hidroponik sistemin birçok yeni gelişmiş 

versiyonu için bir öncü nitelikler taşımaktadır.  Bir pompa ve 

havalandırma düzeneğinden oluşan bu sistemde (Hoagland ve Arnon, 

1950) bitkilerin kökleri, uygun havalandırma ile sürekli olarak besin 



MODERN TARIM UYGULAMALARI | 88 

 

çözeltisine daldırılmaktadır (Şekil 2). Büyümeyi optimize etmek için 

oksijen konsantrasyonu, iletkenlik (EC) ve pH kontrol edilmelidir 

(Jones, 2005; Arumugam ve ark., 2021). 

 

Şekil 2. Derin su kültürü sistemi 

DWC aynı zamanda yüzer sal sistemi olarak da bilinmektedir. Hem 

küçük hem de geniş ölçekli üretim sistemleri için idealdir (Bandi ve 

ark., 2016). Bu teknik, temel besinleri içeren suyu sürekli olarak 

bitkinin köklerine sağlamaktadır ve bitki köklerinin her zaman yeterli 

oksijenle dolu suda bulunmasını garanti etmektedir. DWC'de su 

seviyesinin izlenmesi ve bir rezervuardaki giriş ve çıkış akışının kontrol 

edilmesi önemlidir. Sensörler ve aktüatörler ile otomasyon, verimli 

bitki büyümesi için bu periyodik izlemeye yardımcı olmaktadır (Saaid 

ve ark., 2013). DWC'deki en büyük zorluklar, elektrik tüketimini 

optimize etmek, daha az su kullanmak, yüksek oksijenlenme ve 

otomasyon sürecindeki zaman yönetimidir (Srivani ve ark., 2019).  
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Bu tür bir sistemde su seviyesi, elektriksel iletkenlik (E.C.), pH ve 

çözünmüş oksijen seviyelerinin sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir. 

Besin maddelerinin homojenliğini karıştırarak korumak ve besin kabını 

havalandırılmak için hava motoru ve hava taşları gerekmektedir.  DFT 

sistemleri ile başarılı bir şekilde çalışmak için büyük miktarda su ve 

besin gerekir. Çözünmüş oksijen seviyeleri her zaman homojenize 

olmaz. Ayrıca, bir DFT sisteminde gübre çözeltisinin sabit bir 

sıcaklığını korumanın bir NFT sistemine kıyasla daha kolay olduğunu 

belirtmek gerekir (Maucieri ve ark., 2019). 

3.3. Damla hidroponik sistemi 

Damla hidroponik sistemi biri üstte diğeri altta olmak üzere iki kaptan 

oluşmaktadır. Bu kurulumda bitkiler üst kaba, besin çözeltileri ise alt 

kaba yerleştirilir. Bir pompalama sistemi yardımıyla oksijenli besin 

solüsyonları kök bölgesinin yakınında bulunan damlalıklara 

pompalanır (Şekil 3). Filtrasyondan sonra kullanılan besin solüsyonu 

besin tankına geri aktarılmaktadır. Hava taşının besin çözeltisine 

yerleştirilmesiyle suyun oksijenlenmesi sağlanır (El-Kazzaz ve El-

Kazzaz, 2017). Damla hidroponik sistem altında büyük kök sistemine 

sahip bitkiler yetiştirilebilmektedir (Arumugam ve ark., 2021). 
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Şekil 3. Damla hidroponik sistemi 

Bu sistemde besin solüsyonu, damla yayıcılar aracılığıyla bitkilere 

süreli olarak iletilmektedir. Yayıcılar, bitkinin gelişme aşamasına ve 

mevcut ışık miktarına bağlı olarak genellikle her saat başı yaklaşık 10 

dakika çalışacak şekilde programlanır. Damlama döngüsü, yetiştirme 

ortamını temizleyerek bitkilere taze besinler, su ve oksijen 

sağlamaktadır (Sheikh, 2006). Besin solüsyonu, zamanlayıcılar 

kullanılarak taban kanalından küçük spagetti hatları ve emitörler 

vasıtasıyla kademeli olarak damla damla sağlanmaktadır. Sistemdeki en 

büyük zorluk, kök bölgesinde yeterli nemin iyi muhafaza edilmesi 

gerektiğidir. Damlama sistemi, suyun bitkilere stres oluşturmadan 

periyodik aralıklarla eşit olarak verildiği yerlerde suyu etkili ve 

ekonomik bir şekilde kullanır (Baddadi ve ark., 2019; Srivani ve ark., 

2019). 
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3.4. Geçici daldırma sistemi (Ebb and Flow) 

Geçici daldırma sistemi, üstteki bitkiler ve alttaki besin solüsyonunun 

bulunduğu iki kaptan oluşmaktadır. Damla hidroponik sistemine çok 

benzemektedir. Bu hidroponik sistemde, besinler damlatıcılardan 

pompalanmaz, bunun yerine bitki köklerine akıtılır. Besin çözeltisinin 

seviyesini belirleyen ve ayrıca fazla besin çözeltisini alt kaba aktaran 

üst kaba bir taşma borusu yerleştirilir. Benzer şekilde, damla 

hidroponik sistemdeki gibi büyük köklere sahip bitkiler bu sistemde 

yetiştirilmektedir (Halveland, 2020; Arumugam ve ark., 2021; Şekil 4). 

 

Şekil 4. Geçici daldırma sistemi 

Geçici daldırma sisteminde yetiştirme tepsisi periyodik olarak 

doldurmak için pompa aralıklı olarak (30 dakika açık, 15 dakika kapalı) 

açılır ve kapanır. Pompa kapatıldığında, tüm besinler pompa hattı 

aracılığıyla yetiştirme tepsisinden sifonlanır. Boşalma periyodu 

oksijenin köklere ulaşmasını sağlar ve bu nedenle gelgit sistemleri için 

mutlaka bir hava taşı gerekli değildir. Damlama sistemlerinde olduğu 
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gibi, hemen hemen her bitki bu tür bir sistemle iyi büyüyecektir. Büyük 

köklere sahip bitkiler de özellikle kapalı ve akışlı sistemler için 

uygundur (El-Kazzaz ve El-Kazzaz, 2017). 

3.5. Fitil veya pasif sistem 

Fitil sistemi veya pasif sistem, besin çözeltisinin geri dönüştürülmediği 

çok daha ucuz bir tekniktir. Besin çözeltisinin geri dönüşümünün 

olmadığı bu sitemde bitki, suyu taşıyan köklerin ve liflerin kılcal 

hareketiyle çözeltiyi emmektedir. (Ferrarezi ve Testezlaf, 2016) (Şekil 

5). Fitil sistemi, besin çözeltisini taşımak için elektrik gerektirmez, bu 

nedenle elektriğin büyük bir sorun olduğu yerlerde çok faydalıdır. Bu 

sistem çok basit olduğu için öğretmenler tarafından sınıflarda 

hidroponik hakkında temel fikir konusunda çocukları eğitmek için 

verimli bir şekilde kullanılabilir (El-Kazzaz ve El-Kazzaz, 2017). Esas 

olarak küçük ölçekli üretim için kullanılan bu sistem uzun süreli 

mahsuller için tavsiye edilmez (Lee ve Lee, 2015). 

 

Şekil 5. Fitil sistemi 
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Bu sitemde fitil çerçevesinde besinler haznede tutulmakta ve Hindistan 

cevizi elyafı, hindistan cevizi lifi, vermikülit, perlit, pro-mix vb. 

yetiştirme ortamını kullanan kılcal hareket yoluyla fitil veya ip ile 

sisteme taşınır. NASA uzay görevi için sürdürülebilir tarım yöntemleri 

geliştirmiş ve soya fasulyesi, buğday, domates ve marul gibi ürünler 

üzerinde deneyler yapmıştır (Wheeler, 2014). Deneylerde bitkiler, bir 

CEA (Controlled Environment Agriculture) sisteminde naylon bazlı 

fitil hidroponik ile çimlendirilmiştir. Çalışmalar sonunda mahsullerin 

verimi, yüksek fotosentetik etkiye sahip yapay ışık radyasyonuna 

büyük ölçüde bağımlı olarak tespit edilmiştir (Srivani ve ark., 2019).   

Fitil sistemi tüm hidroponik sistem türlerinin en basitidir. Bunun 

nedeni, herhangi bir hareketli parçaya sahip olmaması ve dolayısıyla 

herhangi bir pompa veya elektrik aksam kullanılmamasıdır. Ancak fitil, 

mevcut rezervuardaki bitki ile besin solüsyonu arasındaki bağlantı 

parçasıdır. Çalışması için elektriğe ihtiyaç duymadığı için elektriğin 

kullanılamadığı veya güvenilmez olduğu yerlerde de oldukça 

kullanışlıdır (El-Kazzaz ve El-Kazzaz, 2017). 

SONUÇ 

Geleneksel tarım sektörü iklim değişikliklerinden etkilenebilmekte ve 

bu nedenle verim ve kalite kayıpları yaşanmaktadır. Su kültürü 

sistemleri dünyada birçok ülkede hızla gelişim göstermiştir. Ülkemizde 

de ticari örnekleri görülmeye başlanmıştır. Kontrollü üretimin 

yapılabildiği bu sistemlerde verim ve kalitesi yüksek ürünler elde 

edilebilmektedir. Artan dünya nüfusu ve çevre kirliliğine bağlı olumsuz 
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ekolojik koşullar göz önünde bulundurulduğunda tarım sektöründe 

sürdürülebilirliği ve güvenli gıda üretimini sağlamak için hidroponik 

sistemler alternatif olarak kullanılabilir. Bu nedenle hidroponik 

sistemlerin geleneksel tarımın yürütülemediği şartlarda teşvik edilmesi 

gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyar seviyesine ulaşması 

beklenmektedir (FAO, 2011). Buna bağlı olarak, gıda ve enerji talepleri 

nedeniyle doğal kaynaklar (su ve toprak) üzerindeki baskı artmaya 

devam edecektir. Tarımsal üretimin de tatlı su kaynaklarının %70’ini 

kullandığı düşünüldüğünde özellikle, mevcut su kaynaklarının 

azalması, su kalitenin bozulması, toprak kalitesinin bozulması ve sera 

gazı emisyonlarının artması muhtemel görünmektedir. Bununla birlikte 

dünyanın birçok bölgesinde toprak verimliliğinin düşük olmasına bağlı 

olarak özellikle kurak ve yarı kurak bölge topraklarının çoğunun su 

tutma kapasitesi ve besin elementi içeriğinin düşük olduğu 

bilinmektedir (Khalifa ve Yousef, 2015). Ayrıca küresel ısınmanın da 

etkisi ile yağış rejimlerindeki ve ısı dalgalarındaki değişimlerde dahil 

olmak üzere hava olaylarının gerçekleşme sıklığının artışı kuraklık 

sorunlarını daha da artıracaktır (Mulcahy ve ark., 2013; IPCC, 2015). 

Bu nedenle, tarımsal ekosistemlerin iklim değişikliği etkilerine karşı 

direncini artırmayı amaçlayan uyum önlemlerinin belirlenmesi ve 

uygulanması zorunluluk haline gelmiştir.  

Kurak ve yarı kurak bölgelerin topraklarında su yetersizliği sorunların 

başında bulunmaktadır. Yetersiz su, toprağın bitki büyümesindeki 

işlevini engelleyerek, tarımsal üretimde verim azalmalarına sebebiyet 

verir. Bu tür topraklarda toprak verimliliği yönetimi, sürdürülebilir 

tarımsal üretim için daha da önemli görülmektedir (Nabel ve ark., 

2017). Bu durumda tarımsal üretimi mümkün kılmak için, sulama ve 

verimlilik yönetimi uygulamalarına odaklanılmalıdır.  
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Son zamanlarda, biyoçar olarak adlandırılan modifiye edilmiş (yüksek 

sıcaklıkta yakılmış) organik materyaller, toprak özelliklerinin 

iyileştirilmesi amacıyla kullanılarak popülerlik kazanmıştır (Verheijen 

ve ark., 2010; Ahmad ve ark., 2012). Lehmann ve Joseph (2015) 

biyoçarı ‘‘piroliz denen bir süreç olan 250 °C'nin üzerinde ve az oksijen 

bulunan koşullarda materyalin ısıtılmasından elde edilen ürün” olarak 

açıklamıştır. Biyoçar, düşük kütle yoğunluğu, yüksek gözeneklilik, 

yüksek yüzey alanı ve yüksek karbon içerir. Bu özellikleri toprak su 

tutma kapasitesini, hidrolik iletkenliği ve besin tutmayı iyileştirmeye 

yardımcı olabileceğinden, tarımsal üretim için topraklara eklenmesi 

biyoçarı umut verici bir madde yapmaktadır.  

Topraklara biyoçar eklenmesi ile besin elementi alınımı (Lehmann ve 

ark., 2003; Oram ve ark., 2014; Kammann ve ark., 2015; Haider ve ark., 

2016; Yuan ve ark., 2016), toprak verimliliği (Glaser ve ark., 2002; 

Spokas ve ark., 2012; Liu ve ark., 2014; Zhang ve ark., 2016), verim 

artışı (Biederman ve Stanley Harpole, 2013; Liu ve ark., 2013), gübre 

kullanımını azaltma (Sohi ve ark., 2010; Zhao ve ark., 2014), su tutma 

kapasitesini artırma (sera gazı emisyonlarında azalma (Cayuela ve ark., 

2014; Harter ve ark., 2014), toprak erozyonunu azaltma (Li ve ark., 

2017), enerji üretimi ve iklim değişikliğini hafifletme (Woolf ve ark., 

2010) gibi birçok olumlu etkilerinin bulunduğu gözlemlenmiştir. 

Ayrıca biyoçar topraktaki veya toprağa uygulanan toksik eser 

elementlerin (kadmiyum, krom, bakır, civa, nikel, çinko, arsenik) ve 

organik kirleticilerin (agro-kimyasallar, antibiyotikler) 

biyoyararlanımını azaltarak toprak kalitesini artırma gücü de 
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bulunmaktadır (Inyang ve ark., 2016; Palansooriya ve ark., 2019). 

Yapılan birçok çalışma sonucunda biyoçar kullanımı ile çeşitli 

sürdürülebilirlik hedeflere ulaşabileceği bildirilmiştir. 

Biyoçar üretimine ve kullanımına kısıtlayıcı faktörlerin başında 

maliyeti gelmektedir. Biyoçar üretimi az olduğu için maliyeti yüksektir. 

Mümkün olan bütün tarımsal ve organik atıkların biyoçar üretimi için 

işlenmesi ve buna bağlı olarak üretim tesislerinin artması ile hem 

hammadde miktarı artacak hem de üretim maliyeti düşüş gösterecektir. 

Bu bölümde, biyoçarın önemi, özellikleri ve tarımdaki bazı 

uygulamalarda kullanımının etkileri hakkında ayrıntılı bilgi verilip 

özellikle biyoçar-su ilişkisi incelenmiştir.  

1. BİYOÇARIN KARAKTERİZASYONU 

Biyoçar, hammaddenin çok az oksijen veya hiç oksijen içermeyen 

kapalı bir ortamda prolizi sonucunda [yüksek sıcaklıkta (250-750 ° C) 

ısıtılmasıyla] ortaya çıkan üründür (Lehmann ve Joseph, 2015). 

Biyoçar, organik ve tarımsal atıklar, hasat sonrası ürün atıkları (sap-

saman) ve ağaç budama atıklarından elde edilebilir (Şekil 1). Ayrıca 

bitkisel ürünler (mısır), mutfak atıkları (meyve-sebze kabukları), 

hayvan gübresi ve arıtma çamuru gibi farklı biyokütleye sahip 

hammaddelerden de elde edilebildiği bildirilmiştir (Nzediegwu ve ark., 

2019). Diğer bir taraftan Ogbonnaya ve Semple (2013), tüm organik 

atıklardan biyoçar üretilemeyeceğini, hatta üretilip kullanıldığında 

toprak mikrobiyal etkinliği üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini 

belirtmiştir.  
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Şekil 1. Farklı hammaddelere ait biyoçar görünümleri (orijinal) 

2. HAMMADDE VE SICAKLIĞIN BİYOÇARA ETKİSİ 

Biyoçar üretiminde hem hammaddenin çeşidi hem de proliz 

işlemindeki sıcaklık derecesi elde edilecek ürünün kalitesini belirleyici 

unsurlardır. Üretim aşamasındaki (piroliz esnasında) sıcaklık biyoçarın 

özelliklerini belirlemede önemli rol oynamaktadır. Sıcaklık artışı ile 

biyoçarın fiziksel ve kimyasal özelliklerinde (özellikle kristal ve karbon 

yapısında) değişimler gerçekleşmektedir (Ahmad ve ark., 2012; 

Lehmann ve Joseph, 2015; Shaheen ve ark., 2019).  Igalavithana ve ark. 

(2015), düşük sıcaklıkta elde edilen biyoçar malzemesinin kullanımıyla 

toprak verimliliği için önemli olan katyon değişim kapasitesinin 

arttığını bildirmişlerdir. Suliman ve ark. (2016), piroliz sıcaklığının 

artması ile biyoçarın pH seviyesinin yükseldiğini, katyon değişim 

kapasitesinin ise azaldığını ileri sürmüşlerdir. Palansooriya ve ark. 

(2019), üretim sıcaklığının artmasıyla biyoçarın elektriksel iletkenlik ve 

toplam suda çözünür iyonlarında artış gerçekleştiğini bildirmişlerdir. 
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Yuan ve ark. (2016), 300 ile 700 °C arasında değişen sıcaklıklarda 

proliz edilen arıtma çamuru biyoçarını karşılaştırmışlardır. Çalışmada, 

yüksek sıcaklığın, buharlaşmaya ve azot (N)'un uzaklaştırılmasına 

neden olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca yüksek sıcaklıklarda 

biyoçarda daha az suda çözünür azot belirlediklerini ve bununda nitrat 

(NO3
-) ve amonyum (NH4)’un yüksek sıcaklıkta ayrışmasıyla 

ilişkilendirmişlerdir. Mukherjee ve ark. (2011), piroliz sıcaklıklarındaki 

artışların asidikliği azaltıp bazikliği artırdığını ve buna bağlı olarak 

alkali tuz içeriklerinin arttırdığını tespit etmişlerdir. Ippolito ve ark. 

(2012) yüksek piroliz sıcaklığında (500 °C) üretilen biyoçarın toprak 

pH'ını artırabildiğini, buna karşın daha düşük sıcaklıkta (300 °C) 

üretilen biyoçarın ise toprak pH'ını azalttığını bildirmişlerdir. Yapılan 

çalışmalar ışığında yüksek sıcaklığın fazla parçalanmaya ve 

gözeneklilik yapısını artırmasına karşılık, besin elementi içeriğini, 

toprakların katyon değişim kapasitesini azalttığını, elektriksel 

iletkenliğini ise artırdığını söyleyebiliriz.  

Biyoçar üretiminde kullanılan hammaddenin çeşidine bağlı olarak elde 

edilen ürünün kalite özelliği ve yarayışlılığı da değişmektedir. Singh ve 

ark. (2010) ve Fidel ve ark. (2017), çimen, mısır ve gübre 

hammaddesinden üretilen biyoçarda diğer hammadde kaynaklarından 

üretilen biyoçara göre daha fazla miktarda kül içeriği elde edildiğini 

bildirmişlerdir. Bu sebeple de biyoçarın kireç oluşturma etkisinin 

hammaddenin özelliklerinden kaynaklandığı düşünülebilir.  

Hammaddenin çeşidi, tipi toprağın su tutulumunu etkilemektedir. 

Hardie ve ark. (2014), üretilen bazı biyoçarların gözenekliliğin toprak 
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neminin tutulumu için yararlı olamayacağı, biyoçarın hidrofobik 

özelliği gözenek boşluğunda su alınımını engellediği bildirmişlerdir. 

Troy ve ark. (2014), odun ve gübre hammaddelerinden üretilen 

biyoçarların topraktaki azot ve fosfor elementlerinin tutulumunu 

inceledikleri çalışmada, bitkisel kökenli (odun) biyoçarın daha fazla 

miktarda besin elementi tuttuğunu bildirmişlerdir. Topraklara 

uygulanan biyoçarın ayrışması veya uzun süre toprakta kalıcılığı, 

biyoçarın hammaddesinin yanında, uygulandığı toprağın özelliklerine, 

çevre ve iklim koşullarına bağlı olarak da değişebilir. 

Biyoçarın toprak kalitesi ve verim üzerine etkisi, hammadde ve piroliz 

sıcaklığı dışında çoğunlukla toprak türleri, ürün çeşitliliği, iklim 

koşulları ve coğrafi konum farklılıkları ile oluşmaktadır. Genel olarak 

biyoçar, toprağın fizikokimyasal özelliklerini iyileştirilmesi nedeniyle 

besin açısından yetersiz ve kalitesinin bozulmuş olduğu topraklarda 

daha etkili olmaktadır. Yamato ve ark. (2006) ve Schmidt ve ark. 

(2015), biyoçar uygulamasının özellikle gübre ile uygulanması 

sonucunda daha etkili olduğunu ve ürün veriminin de arttığını 

bildirmişlerdir. Cakmakci ve ark. (2020), biber bitkisinde en yüksek 

bitki boyu, meyve boyu ve gövde çapını biyoçar uygulamasında tespit 

etmişlerdir. Benzer şekilde biyoçar uygulaması ile mısır veriminde 

yaklaşık %150 (Uzoma ve ark., 2011), turp veriminde % 96 (Chan ve 

ark., 2008) ve domates veriminde de % 13 oranında artış sağlandığı 

(Akhtar ve ark., 2014) bildirilmiştir.  
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3. BİYOÇAR - SU İLİŞKİSİ 

Tarım toprakları üzerinde kuraklığın oluşturduğu zorlukları önlemeyi 

amaçlayan modern stratejiler, genellikle biyotik veya abiyotik önlemler 

olarak belirtilmektedir. Biyotik önlemler, kuraklığa dayanıklı çeşitlerin 

geliştirilmesidir. Bitkilere kuraklığa dayanıklılık mekanizmaları 

sağlayan üretim teknolojilerinin yanı sıra, kabul görmüş başka diğer bir 

yaklaşım ise su kullanım verimliliğini artıran tarımsal yönetim 

uygulamalarına dayanan toprağın fiziksel ortamının (abiyotik) 

değiştirilmesidir. Yarı kurak ve kurak alanlar için sürdürülebilir toprak 

yönetimi için alternatif bir yöntem olan topraklara biyoçar 

karıştırılması, bu alanlardaki toprakların su tutma özelliğini artırması 

ile ön plana çıkmaktadır.  

Biyoçar uygulaması ile aslında en etkili değişiklik topraktaki su 

içeriğinde gerçekleşmektedir. Tarımsal üretim için, toprağın su tutması 

çok önemlidir. Topraktaki su tutulumunda da toprağın organik madde 

miktarı önemli rol almaktadır. Toprak organik madde içeriği artışına 

paralel olarak topraktaki mikroorganizmaların etkinliği de artış 

gösterecektir. Biyoçar materyali hammadde ve piroliz sürecine göre 

değişiklik göstermesiyle birlikte yüksek gözenekliliği nedeniyle nemi 

emebilir ve bünyesinde tutabilir özelliğine sahiptir. Bu özelliği 

sayesinde toprak su tutma kapasitesini arttırabilir (Atkinson ve ark., 

2010; Foster ve ark., 2016). Bunula birlikte, yüksek yüzey alanı 

nedeniyle sadece gözeneklerinin içinde değil, aynı zamanda partiküller 

arasında da su tutabilir (Edeh ve ark., 2020). Biyoçarın suyu adsorbe 

etme ve tutma yeteneğinin, 0,1 ile 10 µm arasında değişebilen gözenek 
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boyutundan kaynaklandığı ileri sürülmektedir (Liu ve ark., 2016). 

Biyoçar, yüksek yüzey alanı ve gözenekliliği sayesinde toprakta su 

tutulumunu artırmaktadır. Yine biyoçarın bu özelliği ve organik madde 

artışı ile toprağın kütle yoğunluğunda da düşüşlerin olması 

muhtemeldir. Githinji (2014), tınlı kumlu bünyeye sahip toprakta farklı 

oranlarda biyoçar uygulamış ve sonuçta biyoçar uygulama dozunun 

artmasına kıyasla toprak kütle yoğunluğunda da azalmaların meydana 

geldiğini tespit etmiştir. Bu çalışmalar ve sonuçlar doğrultusunda killi 

(ince bünyeli) bünyeye sahip topraklara uygulanan biyoçar sonrası 

kütle yoğunluğunun düşmesi ile toprak sıkışmasının azalması söz 

konusu olacaktır. Toprak sıkışmasının azaltılması ile de bitki kök 

gelişimi dolayısıyla bitkinin büyümesine olumlu yönde etki 

sağlanacaktır.  

Biyoçar uygulamasının topraktaki nem içeriğinin artmasının bir yararı 

da bu alanda bulunan veya yeniden oluşan habitatlardır (Laghari ve 

ark., 2016). Bu habitatların oluşumlarına daha önce de belirtildiği gibi 

biyoçarın sahip olduğu yüzey alanı ve gözenekliliği etkin rol almış olup 

bu sayede mikroorganizmaların etkin olması için gerekli ortamın 

sağlanmış olduğu öngörülmektedir. Bu yeni oluşan veya büyüyen 

habitatlarda besin elementi alınımını ve bitki büyümesini olumlu yönde 

tetiklemiştir/tetikleyecektir. Ducey ve ark. (2013), biyoçar 

uygulamasının topraktaki azot biriktirici bakteri sayısında artış 

sağladığını tespit etmiştir. Masto ve ark. (2013) ve Li ve ark. (2016)’da 

biyoçar uygulaması ile topraktaki yararlı bakteri sayısının 1-3 kat 

artırdığını belirtmişlerdir.  
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Birçok çalışma, biyoçar uygulamasının toprağın fiziksel özelliklerini 

iyileştirdiğini göstermiştir (Baronti ve ark., 2014; Bruun ve ark., 2014). 

Artiola ve ark. (2012), çam ormanı atık biyoçar uygulamasının (4 ay 

boyunca % 2 ve 4) toprağın hacim ağırlığını azalttığını belirtmişlerdir. 

Benzer şekilde Bruun ve ark. (2014), kaba kumlu toprakta biyoçar 

uygulanmasının toprağın hacim ağırlığını azalttığını bildirmişlerdir. 

Baiamonte ve ark. (2015), biyoçar uygulamasının kumlu kil toprağın 

agregat stabilitesini arttırdığını tespit etmişlerdir. Agregat 

stabilitesindeki artış, özellikle su sıkıntısı durumunda toprak suyu 

tutulumunun artırılmasında etkili olabilir. 

Kurak alanlarda tarımsal üretim için temiz su kaynaklarının yetersizliği 

nedeniyle tuzlu su kullanımları zorunlu olmaktadır. Tuzlu su ile strese 

maruz kalan bitki için biyoçar kullanımı kurtarıcı olabilir. Biyoçar tuzlu 

su stresinin azaltmasının yanında tuza maruz kalan toprakların ıslahı 

içinde kullanılabilir olması önem arz etmektedir. Thomas ve ark. (2013) 

ve Fiaz ve ark. (2014), biyoçar kullanımının bitki verimliliğinin 

geliştirmesinin yanında bitki stresi ile ilişkili olarak tuzluluk, toksik 

metal ve kuraklık etkilerinin azalttığını belirtmişlerdir.  

Yapılan çalışmalar incelendiğinde biyoçar uygulamalarının kumlu 

topraklarda su tutma kapasitesini daha fazla etkilediği tespit edilmiştir 

(Mollinedo ve ark., 2015; Justina ve ark., 2017; Edeh ve ark., 2020). 

Çünkü gözeneklilik yapısı sayesinde su tutulumunu daha fazla 

gerçekleştirmektedir. Bunun bir sebebinin de yapılan çalışmaların 

çoğunluğunun toprak bünyesinin kumlu olduğu bölgelerde yapılmış 

olması olabilir. Basso ve ark. (2013) ise tınlı kumlu toprak bünyesine 
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sahip topraklara biyoçar uygulamış ve biyoçar uygulaması ile su tutma 

kapasitesinde önemli artışlar bulmuştur. Glab ve ark. (2016) ise farklı 

oranlarda biyoçarı kumlu topraklarda uygulamışlar ve toprakların su 

tutması üzerine pozitif doğrusal bir ilişkisi olduğunu bildirmişlerdir.  

Topraklara biyoçar uygulaması ile topraktaki su miktarı arttığı için 

biyoçarın dolaylı olarak su kullanım miktarını, bitki su tüketimini ve 

sulama aralığını azaltacağı olasıdır. Kurak ve yarı kurak alanlarda su 

tutulumunun artırılması ile toprak kalitesinin ve ürün veriminin artacağı 

düşünüldüğünde biyoçar gibi organik toprak düzenleyicilerinin önemi 

daha net anlaşılacaktır.  

SONUÇ 

Gıda talebindeki artışların karşılanabilmesi için sürdürülebilir tarımsal 

üretimin ön planda tutulması gerekmektedir. Tarımsal atıkların geri 

dönüştürülerek kullanılması, sürdürülebilir tarım ve güvenli gıda 

üretiminin sağlanmasının ayrılmaz bir parçasıdır. Özellikle bitkisel ve 

hayvansal atıkların toplanarak biyoçar haline dönüştürülmesi düşük 

toprak verimliliğine sahip alanların toprak kalitesini ve yapısını 

iyileştirmek için önemli bir alternatiftir. Biyoçarın yüksek gözeneklilik 

yapısı, su ve besin elementlerini tutması ile birlikte, toprakta 

mikrobiyota oluşumunu teşvik edebilir. Bu sayede bitki büyümesini ve 

ürün verimini arttıran mikrobiyotalarda da artış söz konusudur.  

Kuru toprağa biyoçar eklenmesi, toprak nemini artırarak topraktaki 

gerilme mukavemeti azaltır ve bitki kök gelişimine teşvik etmiş olur. 

Biyoçarın, yüksek karbon içeriği ve karbon tutma potansiyeli sayesinde 
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toprağın organik madde içeriğini artıracağı olasıdır. Bu artış ile toprağın 

su emme kabiliyeti ve su tutma kapasitesi de artacağından ani yağış 

esnasında suyun toprakta tutulumu sağlanarak suyun yüzey akışa 

geçmesi engellenebilir.  

Yapılan çalışmalar ışığında biyoçar kullanımı ile topraktaki suyun daha 

uzun süreli tutulumu sağlanabilir ve bu sayede verimde artırılabilir. 

Topraktaki suyun artışı ve verimdeki olumlu gelişme ile hem güvenli 

gıda gereksiniminin sağlanması hem de kuraklığın vereceği zararların 

azaltması olağan gözükmektedir. Bununla birlikte, biyoçar kullanımı 

son yıllarda ortaya çıktığından dolayı uzun vadeli etkilerini belirlemek 

için bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç bulunmaktadır. 
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GİRİŞ 

Sekonder metabolitler, bitkilerin yaşamsal faaliyetlerinin 

devamlılığında mutlak gerekli olmayan ancak bitki-hayvan 

etkileşimlerinde, biyotik ve abiyotik stres faktörlerine karşı 

adaptasyonda önemli rollere sahip kimyasal bileşiklerdir (Horner, 

1990). Bitkiler biyotik veya abiyotik streslerin negatif etkilerinden 

korunmak ve bitki gelişimlerindeki kaybı azaltmak için antioksidatif 

enzimleri, sekonder metabolitleri ve bazı hormonları dokularında 

biriktirmektedir (Laloi ve ark., 2004; Spoel ve Dong, 2008; Yilmaz ve 

Kulaz, 2019). Bunlar arasında sekonder metabolitler, çeşitli çevresel 

streslere karşı bitkilerin adaptasyonunda ve korunmasında önemli 

işleve sahip bileşiklerdir (Akula ve Ravishankar, 2011).  Yüksek 

ekonomik değere sahip olan bu metabolitler (uçucu yağlar, alkaloitler, 

glikozitler, fenolik maddeler vs) ilaç, parfüm, baharat (aroma 

maddelerinde), pestisit, insektisit ve boya yapımı gibi çok farklı 

alanlarda kullanılmaktadır. Bitki hücre metabolizmasının yan ürünü 

olarak üretilen bu kimyasallar, bitkinin kök, gövde, yaprak, çiçek gibi 

organlarında farklı oranlarda bulunmaktadır (Bakır, 2020). Ayrıca bu 

metabolitlerin, aynı bitki türleri arasında bile yüksek varyasyon 

gösterdiği yapılan çalışmalarla tespit edilmiştir (Wink, 2009). Bu 

bileşiklerin miktarı ve kompozisyonu uygulanan tarımsal teknikler ve 

hasat sonrası işlemlerden, düşük sıcaklık, ışık şiddeti, kuraklık, toprak 

besin maddesi eksikliği veya fazlalığı ve tuzluluk gibi çevresel 

faktörlerden oldukça etkilenmektedir (Akula ve Ravishankar, 2011; 

Soltanbeigi, 2020).  
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1. KURAKLIK STRESİ 

İklim değişikliği başta kurak ve yarı kurak bölgeler olmak üzere 

dünyanın birçok bölgesinde tarım alanlarında verimi önemli ölçüde 

etkilemiştir (Soltanbeigi, 2019; Hatamian ve ark., 2020; Yılmaz ve 

Çiftçi 2021). Üretimi sınırlayan önemli faktörlerden biri olan kuraklık 

nedeniyle tarımsal ürünlerin verim düşüşünün ortalama %25'ten fazla 

olduğu bilinmektedir (Delfine ve ark., 2005). Kuraklık bitkinin 

yapraklarında bulunan stomaların kapanmasına, fotosentez hızının 

azalmasına ve buna bağlı olarak bitki büyüme ve gelişimini etkileyen 

önemli fizyolojik ve metabolik faaliyetlerin sekteye uğramasına neden 

olmaktadır (Tardieu ve ark., 2018; Farooq ve ark., 2009). Bitkilerin 

taze ağırlıklarının yaklaşık %90’ını su oluşturmaktadır (Anjum ve 

ark., 2011).  Kuraklık dönemlerinde bitkiler stomalarını kapatarak 

bünyelerindeki su kaybını engellemeye çalışmaktadır (Çırak ve 

Esendal, 2006). Bunun sonucunda stoma açıklığına bağlı 

karbondioksit alımı düşmekte ve bitki büyümesini sınırlayan 

fotosentetik aktivite azalmaktadır (Şekil 1; Osakabe ve ark., 2014). 

Aynı zamanda bitkiler, hücrelerini su stresinin olumsuz etkilerinden 

korumak için ozmolit olarak adlandırılan suda çözünebilen maddeler 

sentezleyebilmekte ve hücre turgor basıncını koruyarak ozmotik 

dengeleme oluşturmaktadır (Öztürk, 2015). Prolin, glisin, asparajin 

gibi serbest amino asitlerin yanı sıra organik asitler ve 

karbonhidratlarda ozmolitlere örnek olarak verilebilir. Dokularda su 

dengesinin sağlanmasında önemli rol oynayan ozmolitlerin fazla 

birikmesi kuraklık stresine toleransı olumsuz etkilemektedir (Yüksel 

ve Aksoy, 2017).  Yüksek oksijen içeren fotosentetik hücreler reaktif 
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oksijen türlerine karşı oldukça hassastırlar (Robinson, 1988). 

Fotosentez aktivitesinin azalmasına bağlı olarak hidrojen peroksit gibi 

reaktif oksijen bileşikleri oluşmaktadır. Bu bileşiklerin aşırı 

birikimleri lipit peroksidasyonu artırmaktadır (Bhargava ve Sawant, 

2013; Selmar ve Kleinwachter, 2013a).  Su stresi sonucunda yaprak 

sıcaklıklarında artış meydana gelmekte, iyon birikimi artmakta, 

membran hasarı oluşmasıyla hücrede bulunan proteinlerin yapısı 

bozulmaktadır (Burke ve Hatfield, 1987). Hatta hücre içi savunma 

mekanizması yetersiz olduğunda DNA ve RNA hasara uğrayarak 

hücre ölümüne yol açabilmektedirler (Öztürk, 2015). 

 

Şekil 1: Kuraklık Stresinin Etkileri 
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1.1. Kuraklık Stresinde Sekonder Metabolit Üretim 

Mekanizması 

Suyun kısıtlı olduğu durumlarda terleme yoluyla su kaybını en aza 

indirmek için bitkilerin stomalarını kapatması karbondioksit (CO2) 

alınımını azaltmaktadır (Şekil 2). Düşük miktarlarda alınan 

karbondioksit Calvin Döngüsü aracılığıyla sabitlenmekte ve bunun 

sonucunda hücrede daha az NADPH+H+ tüketilmektedir. Sonuç 

olarak, küçük miktarlarda oksitlenmiş indirgeme eşdeğerleri (NADP+) 

mevcutken buna karşılık büyük miktarlarda NADPH+H+ birikmektedir 

(Selmar and Kleinwächter, 2013a). Bu indirgenmiş koenzim fazlalığı 

nedeniyle hücrede NADPH+H+ tüketen tüm reaksiyonlar; yani 

fenoller, terpenoidler, alkaloidler, siyanojenik glikozitler ve 

glukozinolatlar gibi yüksek oranda indirgenmiş sekonder 

metabolitlerin sentezlenmeleri teşvik edilmektedir. Bu durum kuraklık 

stresi altında yetişen bitkilerde sıklıkla sekonder metabolitlerin 

miktarını olumlu bir şekilde etkilemektedir (Tablo 1). Bu sayede 

birçok tıbbi ve aromatik bitkinin ürün kalitesi önemli ölçüde 

artmaktadır (Selmar and Kleinwächter, 2013a; Kleinwächter ve ark., 

2015).  
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Şekil 2: Kuraklık Stresiyle Stomaların Kapanması ve Co2 Kazanımı. A: Düzenli, iyi 

sulanan koşullar altında, yapraklarda belirli bir CO2 konsantrasyonu bulunur. B: 

Kuraklık stresi yaşayan bitkilerde su kıtlığı stomaların kapanmasına neden olur. 

Difüzyon direncindeki artıştan dolayı, stres altındaki yapraklarda iç CO2 

konsantrasyonu çok daha düşüktür.  Sonuç olarak, Calvin döngüsü içinde çok daha 

az NADPH+H+ tüketilir ve indirgeme potansiyeli artar. C: CO2 konsantrasyonu 

güçlü bir şekilde arttırıldığında, kapalı stomanın difüzyon direnci hala yüksek 

olmasına rağmen, artan difüzyon fazla CO2 akışıyla sonuçlanır. Ortam CO2 

konsantrasyonları altında stresli yapraklarda NADPH+H+'nın NADP+'ya oranının 

artmasının bir sonucu olarak, sekonder metabolitlerin sentezi artar (Selmar and 

Kleinwächter, 2013a).  
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2. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE KURAKLIK STRESİ 

ÇALIŞMALARI 

Kekik bitkisinde (Thymus vulgaris) yapılan bir çalışmada kuraklık 

stresinin uçucu yağ veriminin kontrol grubuna göre %66 artış 

gösterdiği tespit edilmiştir (Hassan ve ark., 2019). Diğer bir çalışmada 

ise kekik bitkisinin (Thymus vulgaris), sekonder metabolit 

konsantrasyonlarının orta dereceli kuraklık stresinde %40, kısa süreli 

kuraklık stresinde ise %15 arttığı, kırlangıç otunda ise (Chelidonium 

majus) bu değerlerin sırasıyla %33 ve %8 olduğu bildirilmiştir 

(Kleinwächter ve ark., 2015). Araştırmacılar daha uzun kuraklık 

şartlarının bitkinin toplam verimini düşüreceğini ancak yüksek terpen 

konsantrasyonlarına sahip kaliteli bir kekik ürünü üretmek için, kekik 

bitkilerinin kısa süreli kuraklık stresine maruz kalabileceğini 

önermişlerdir (Kleinwächter ve ark., 2015). Karimzadeh Asl ve ekibi 

yaptıkları tarla çalışmasında kuraklık stresinde tıbbi ve aromatik 

bitkilerin daha fazla metabolit ürettiğini ve bu durumda uçucu yağ 

yüzdesini arttırdığını tespit etmişlerdir.  Ancak kuraklık stresi altında 

bitkinin biyokütlesi küçüldüğünden uçucu yağ veriminin azalacağını, 

bu nedenle %50 tarla kapasitesi sulama uygulamasının yağ yüzdesi ile 

en yüksek uçucu yağ verimi arasında dengeyi sağladığını 

bildirmişlerdir (Karimzadeh Asl ve ark., 2018). Lavanta (Lavandula 

officinalis), Biberiye (Rosmarinus officinalis) ve Kekik (Thymus 

vulgaris) bitkilerinde kuraklığın uçucu yağ yüzdelerinde önemli bir 

artışa neden olduğu doğrulanmıştır (Pirzad ve Mohammadzadeh, 
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2018).  Ayrıca stres şartlarında bitkilerde üretilen fazla sekonder 

metabolitin hücrelerde oksitlenmeyi önlediği ifade edilmiştir.  

Önemli bir abiyotik stres faktörü olan kuraklık durumunda bitkiler 

savunma tepkisini yükseltmekte ve bu da sekonder metabolit 

seviyelerinin yükselmesine neden olmaktadır (Ali ve ark., 2006). 

Fesleğen bitkisinde fenolik bileşiklerin ve antioksidan aktivitesinin 

arttırılması için biyotik ve abiyotik stresin genetik modifikasyon 

yerine alternatif ve etkili bir yol olabileceği vurgulanmıştır (Pirbalouti 

ve ark., 2017). Mercanköşk (Majorana hortensis), Melisa (Melissa 

officinalis, Nane (Mentha piperita) ve Kekik (Thymus vulgaris) 

bitkilerinde, bitki türlerinin kuraklık stresine verdikleri tepkilerin 

farklı olduğu belirlenmiştir. Mercanköşk ve kekik bitkisinin önemli 

monoterpen bileşenlerinin arttığı ancak melisa ve nane bitkilerinin 

ekonomik öneme sahip bileşenlerinde önemli farklılık olmadığı tespit 

edilmiştir (Németh-Zámbori ve ark., 2016).  Kısa süreli kuraklık 

stresinin ise çay bitkisinde flavonoid ve epikateşinlerin miktarını 

arttırdığı ve bu sekonder metabolitlerin kuraklık savunma 

mekanizmalarında koruyucu rolü olduğu bildirilmiştir (Hernández ve 

ark., 2006). Tarhun bitkisinde de genotipler arasında kuraklığa bağlı 

olarak uçucu yağ bileşenlerinin içeriğinde önemli kalıtımsal 

farklılıklar olduğu ve bu nedenle, özellikle seleksiyon amaçlı ıslah 

programlarında kullanılmasının, amaçlanan hedefe ulaşmak için 

uygun bir kısa yol olduğu ifade edilmiştir (Mumivand ve ark., 2021).  
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Tablo 1: Kuraklığın Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Sekonder Metabolitleri 

Üzerine Olumlu Etkisi 

Latince Türkçe Sekonder 

Metabolit 

Artış 

Oranı 

Kaynak 

Thymus vulgaris Kekik Esansiyel 

Yağlar 

%66  

 

Hassan ve ark., 2019 

Dracocephalum 

moldavica  

- Esansiyel Yağ 

Miktarı 

Artmıştır Karimzadeh Asl ve 

ark.,2018 

Satureja hortensis L. Sater Esansiyel Yağ  Artmıştır Radácsi ve ark., 2019 

Savla officinalis Tıbbi 

Adaçayı 

Camphor,  

α-thujone 

1.8-cineole 

Artmıştır Bettaieb ve ark., 2009 

Lavandula officinalis 

Rosmarinus officinalis 

Thymus vulgaris 

Lavanta 

Biberiye 

Kekik 

Esansiyel Yağ 

Yüzdesi 

Artmıştır Pirzad ve 

Mohammadzadeh, 

2018 

Ocimum basilicum Fesleğen Toplam Fenol, 

Esansiyel Yağ 

Verimi  

Artmıştır Pirbalouti ve ark., 2017 

Thymus vulgaris 

Chelidonium majus 

Kekik 

Kırlangıç 

Otu 

Monoterpenler 

Alkoloitler 

%40-%15 

%33-%8  

Kleinwächter ve ark., 

2015 

Majorana hortensis 

 

Mercanköşk 

 

Terpinen-4-ol 

γ-Terpinene 

%8,6 

%3 

Németh-Zámbori ve 

ark., 2016 

Melissa officinalis 

 

Melisa 

 

Citronellal %1,9 Németh-Zámbori ve 

ark., 2016 

Mentha piperita Nane 

 

Limonene 

Iso-Menthone 

%1 

%2,2 

Németh-Zámbori ve 

ark., 2016 

Thymus vulgaris Kekik α-Thujene 

γ-Terpinene 

%7,2 

%9,6 

Németh-Zámbori ve 

ark., 2016 

Camellia sinensis  Çay Epicatechins 30-100 

kat 

artmıştır 

Hernandez ve 

ark.,2006 

Artemisia dracunculus Tarhun Estragol %88,4 Mumivand ve ark., 

2021 

 A. dracunculus Tarhun Z-β-osimen  

E-β-osimen  

%7,81 

%5,84 

Mumivand ve ark., 

2021 

 A. dracunculus Tarhun Limonen %3,32 Mumivand ve ark., 2021 
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SONUÇ 

Tıbbi ve aromatik bitkiler özellikle gıda ilaç ve kozmetik sektöründe 

kullanılan önemli aktif biyomoleküllere sahip kaynaklar oldukları için 

bu bitkilerle yapılacak kuraklık çalışmalarına öncelik verilmesi 

gerekmektedir.  Artan tıbbi beslenme, kozmetik ve hijyenik ihtiyaçlar 

nedeniyle bu endüstrilerin hammaddesi olarak kullanılan tıbbi 

bitkilere yönelik dünyada bitki yetiştiriciliği yaygınlaşmakta ve bu 

konuda daha fazla araştırma ve çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  

Doğal metabolitlerin kalitesi ve miktarı, kuraklık, ışık, tuz ve sıcaklık 

gibi farklı abiyotik ve biyotik stres etmenlerinin süresine bağlıdır. 

Sekonder metabolitlerin üretimi, stres koşulları sırasında bitkiler 

tarafından salgılanan önemli savunma mekanizmalarından biridir. 

Abiyotik stresin bitkilerde sekonder metabolit üretimini artırdığını, 

özellikle aromatik bitkilerde uçucu yağ kalitesini yükselttiğini yapılan 

çalışmalar desteklemektedir. Çalışmalar incelendiğinde, sekonder 

metabolitlerin önemli bir abiyotik stres olan kuraklığın neden olduğu 

zararların önlemesine yardımcı olabileceği görülmektedir. Uzun 

zaman ve yoğun iş gücü isteyen genetik ıslah çalışmalarının ve gen 

modifikasyonlarının yerine alternatif olarak kuraklık stresi 

uygulanarak sekonder metabolitlerin arttırılması sağlanabilir.  

İklim değişikliğinin sekonder metabolitler üzerine etkisiyle ilgili 

veriler henüz çoğu bitki türünde bilinmemektedir. Sekonder 

metabolizma üzerinde kuraklık stres etkisini araştırmak için yapılan 

çalışmalar özellikle sekonder metabolitlerin farklı bitki türlerinde 

konsantrasyon miktarlarının değişmesi, farklı kimyasal maddelere 
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sahip olması, sistematik bir yaklaşım eksikliği gibi nedenlerden dolayı 

yetersizdir. Tıbbi bitkiler sadece su stresine karşı yüksek tolerans 

göstermezler, aynı zamanda diğer bitkilere kıyasla yüksek sıcaklıklar, 

zararlılar, hastalıklar, toprak-su tuzluluğu ve yetersiz asitlik gibi 

olumsuz çevresel koşullarına karşı da daha toleranslıdır. Kurak 

iklimlerde yetişen ve uzun yıllar olumsuz çevre koşullarına başarılı bir 

şekilde uyum sağlamış tıbbi ve aromatik bitki türleri bulunmaktadır. 

Gelecekte öngörülen iklim değişikliklerine karşı tarımda alternatif 

olarak bu bitkilerin yetiştirilmesinin ekonomiye önemli ölçüde 

katkılar sağlayabileceği gerçeği unutulmamalıdır.  
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GİRİŞ 

Yakın gelecekte dünya nüfusunun 10 milyara ulaşması ve akabinde 

gerçekleşecek küresel ürün talebinin 2005 yılına kıyasla %100-110 

artacağı tahmin edilmektedir (Tilman ve ark., 2011; Jaganathan ve ark., 

2018). Bu durumdan dolayı gıda güvenliğini sağlamak insanlığın 

karşılaştığı en önemli zorluklardan biridir (Li ve ark., 2018, Yılmaz ve 

Çiftçi 2021). İklim değişiklikleri nedeniyle biyotik ve abiyotik stres 

faktörleri artmakta, su kaynakları yetersiz kalmakta ve hızla artan 

nüfusun beslenme ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ekilebilir alanlar 

daralmaktadır (Li ve ark., 2018). Birim alandan alınan ürün miktarları 

beslenme ve gıda taleplerinin karşılanabilmesi açısında çok oldukça 

önemlidir (Soysal ve Yılmaz 2021). Tarımda üretimin arttırılması için 

bitki yetiştirme uygulamalarında önemli yeniliklere ve modern tarım 

uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır (Li ve ark., 2018; Yılmaz ve ark., 

2021). Son yıllarda birçok biyolojik mekanizma deşifre edilmiş, genetik 

ve epigenetik faktörlerin rolü bitkisel ürünlerin geliştirilmesine katkıda 

bulunmuştur. Bitki ıslahçıları ve bitki bilimcileri, bitki türlerini genetik 

olarak iyileştirmek için seçici yetiştirme programlarında çeşitli 

yöntemler kullanmışlardır. Tarımda faydalı uygulamalar sağlamak için 

genoma yeni genler eklemek, hedeflenen genleri aktive etmek veya 

inaktive etmek (knock-in veya knock out) için genetik kodu 

düzenlemenin daha iyi yollarını aramışlardır. Son zamanlarda, 

bitkilerde çok sayıda yeni gen ve bunların düzenleyici yolakları 

tanımlanmıştır (Li ve ark., 2018). Elde edilecek ürünün özelliklerinin 

iyileştirilmesine yönelik klasik bitki ıslahı stratejileri kullanılarak elit 

çeşitlerin geliştirilmesi çalışmaları hem zor hem de uzun zaman 
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almaktadır. Diğer taraftan, genom düzenlemek için kullanılan modern 

teknikler, yabancı bir genin genomun önceden belirlenmiş bir bölgesine 

entegre edilmesine izin vermekte ve mevcut bir genin alternatif başka 

bir gen ile doğru bir şekilde değiştirilmesine olanak sağlamaktadır 

(Feng, 2013). 

1. YENİ NESİL ISLAH TEKNOLOJİLERİ 

Modern ıslah aracılığıyla tarımsal üretkenliği artırmak, küresel gıda 

üretimi ve güvenliği için kilit bir hedeftir. Biyotik ve abiyotik stres 

faktörleri, ürün kalitesinin yanı sıra verimliliği de etkiler ve bu stres 

faktörlerine karşı adaptasyonu iyileştirilmiş, verimliliği yüksek ve 

dayanıklı ürünlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Yeni nesil genom 

düzenleme uygulamalarındaki son gelişmeler gen mühendisliği için 

önemli adımlar atılmasına olanak sağlamıştır. Yapay olarak 

geliştirilmiş melez enzimler, çinko parmak nükleazlar (ZFNs), 

transkripsiyon aktivatör benzeri efektör nükleazlar (TALENs) ve 

CRISPR (kümelenmiş düzenli ara boşluklu kısa palindromik tekrarlar) 

gibi sistemler bitki bilimcilerinin istenilen genleri manipüle etme 

imkanına sahip olmalarını sağlamıştır (Gaj ve ark. 2013; Hsu ve ark, 

2013). ZFNs ve TALENs sistemleri ile kıyaslandığında, CRISPR/Cas 

sistemi daha etkin ve daha az zamanda hayata geçirilen genom 

düzenleme sistemidir. Bu uygulama da çift iplikli DNA da kırıklar 

oluşturulmak için enzimatik bir makas (Cas9 nükleaz) kullanılmaktadır. 

Hedef genin dizi bilgisi bilindiği durumlarda, verimli olarak kullanılan 

bir genom düzenleme uygulaması olan CRISPR/Cas sistemi ile 

mutasyon ıslahı yolu prensibi doğrultusunda yeni çeşitler 
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oluşturulmaktadır (Nekrasov ve ark., 2013). CRISPR/Cas9, bitki 

genomunun düzenlemesi için tasarımı kolay, uygun maliyetli ve çok 

yönlü bir araçtır (Xu ve ark., 2020).  Son yıllarda, CRISPR/Cas9 

sistemi, tek nükleotid değişimi, multipleks gen düzenleme, gen 

susturma ve bitkilerde gen transkripsiyonunun düzenlenmesi dahil 

olmak üzere hedeflenen mutasyonun oluşması için önemli bir sistem 

olmuştur. Bu nedenle, CRISPR/Cas9 tabanlı genom düzenleme, 

bitkilerin iyileştirilmesi için önemli bir potansiyele sahiptir. 

 

Şekil 1. Modern tarımda kullanılan ıslah yöntemlerinin karşılaştırılması. Melezleme: 

Bir özelliğin (örneğin hastalık direncinin) geliştirilmesi elit bir alıcı hattını bir donör 

hattı ile geçmek ve istenen özellik ile olağanüstü soy seçmek. Verici hattan istenen 

özelliği elit alıcı hatta eklemek için, seçilen soy, beklenmedik bağlantılı özellikleri 

ortadan kaldırmak için birkaç nesil boyunca alıcı soy ile geri çaprazlanmalıdır. 

Mutasyon ıslahı: Bitki materyallerini (tohumlar gibi) işlemek ve rastgele mutagenez 

yoluyla mutantlar oluşturmak için kimyasal veya fiziksel mutajenler kullanarak bir 

özelliğin iyileştirilmesi. Transgenik yetiştirme: Bilinen eksojen genleri elit çeşitlere 

aktararak bir özelliği geliştirmek. Genom düzenleme: Hedef genleri tam olarak 

değiştirerek veya seçkin çeşitlerde kromozomları yeniden düzenleyerek yeni bir 

özelliği geliştirmek (Chen ve ark., 2019). 
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Mutasyon ıslahı, melezleme ve gen aktarım yöntemleri ile bitki ıslah 

çalışmaları için modern tarımda kullanılan başlıca yöntemlerdir. 

İstenilen özelliklerin klasik ıslah yöntemleri kullanılarak diğer nesillere 

aktarılması uzun yıllar almaktadır. Binlerce yıldır yapılan ıslah 

çalışmaları sonucunda, bitki genomlarında homozigotluk artmış, 

genetik çeşitlilik büyük ölçüde azaltılmış ve birçok özelliğin geliştirme 

potansiyeli sınırlanmıştır (Şekil 1). Mutasyon ıslahı uygulamalarında 

kimyasal veya fiziksel mutajenler kullanılarak rastgele mutasyonlar 

oluşturulmuş ve genetik çeşitliliğin artması sağlanmıştır (Pacher ve 

Puchta 2017). Bu yöntem oldukça zor ve sınırlıdır. Aynı zamanda çok 

sayıda mutantın üretilmesi ve taranması sonucunda etkin fenotiplerin 

oluşturulması zordur. Bu tür zaman alıcı, zahmetli, hedeflenmemiş 

ıslah programlarında, seçim verimliliğini artırmak amacıyla markör 

destekli ıslah yaklaşımları benimsenmiş olsa da artan mahsul üretimi 

taleplerine yetersiz kalmaktadır (Wolter ve ark., 2017).   Gen aktarım 

yöntemleri kullanılarak, ekzojen genlerin elit çeşitlerine aktarılmasıyla 

istenen özelliklerin elde edilmesi üreme izolasyonunun sınırlarını 

kırmış, ancak genetiği değiştirilmiş mahsullerin ticarileştirilmesi, uzun 

ve maliyetli işlemlerin yanı sıra kamuoyunun endişeleriyle 

karşılaşmıştır. 2013 yılında üç bağımsız grup, pirinç (Oryza sativa), 

buğday (Triticum aestivum), Nicotiana benthamiana ve Arabidopsis 

thaliana'da kullanım için CRISPR (kümelenmiş düzenli aralıklarla kısa 

palindromik tekrar) sistemini kurdular. Tarihte ilk kez, bitki 

yetiştiricileri, tarımsal ürünlerin hızlı bir şekilde iyileştirilmesi için 

oyunun kurallarını değiştiren bir kaynak sağlayan, hedeflenen dizi 

varyasyonunun spesifik girişini kontrol etme yeteneğine sahip 
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olmuşlardır. O zamandan beri, CRISPR/Cas9 sürekli iyileştirmeler 

gösteren, genom düzenlemeyi yaygın olarak benimseten bir sistem 

haline gelmiştir.  

2. CRISPR/Cas TEKNOLOJİSİNİN UYGULAMA ALANLARI 

Mikroorganizmalarda bulunan CRISPR sistemi, rehber bir Cas9 

proteini ve crRNA ve tracrRNA olmak üzere iki CRISPR/RNA’sından 

oluşmaktadır (Bortesi ve ark., 2015). Bu durumdan yola çıkılarak 

CRISPR teknolojisi için Cas9 olarak adlandırılan DNA endonükleaz ve 

hedef bölge için tasarlanan 20 nükleotidlik bir RNA dizisinin yeterli 

olduğu ortaya çıkmıştır. Bu iki elemanın DNA’daki hedeflenen bölgeye 

bağlanmasıyla bir protein, RNA ve genomik DNA kompleksi 

oluşturularak bu bölgede çift iplik kırılmaları meydana gelmektedir. 

Hedef bölgenin tanınması ve Cas9/sgRNA tarafından DNA üzerinde 

kesim yapılabilmesi için gerekli olan hedef bölge üzerinde bulunan 3' 

ucunda PAM olarak adlandırılan bir NGG sekansının bulunması 

gerekmektedir (Akbudak ve Kontbay, 2017). CRISPR/Cas9 teknolojisi 

birçok bitki genomu kullanılarak istenilen özelliklere göre modifiye 

edilmiştir. Çeltik, buğday, hıyar, domates, patates, asma, elma, limon, 

kavak, şeker portakalı, soya fasulyesi, keten, tütün ve yonca gibi önemli 

tarım ürünleri CRISPR teknolojisinin uygulandığı bitkilerden 

bazılarıdır. Karşılaşılan problemlere göre bu teknolojinin uygulama 

alanları oldukça genişlemiştir. Örneğin, son yıllarda polen 

oluşumundan sorumlu genlerin tanımlanması amacıyla CRISPR/Cas9 

genom düzenleme sitemini başarılı bir şeklide kullanılmaktadır.  Polen 

oluşumu ile ilişki genler susturularak erkek kısır hatlar elde 
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edilmektedir (Zhou ve ark., 2016). Ayrıca, birçok bitkide hastalıklara 

dayanıklılığı sağlamak için CRISPR/cas9 sistemi kullanılmakta ve 

başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Domateste belirlenen 16 Mlo geni 

ve küllenmeye karşı duyarlılıkta görev alan SlMlo1 geni belirlenerek 

(Zheng ve ark., 2016) CRISPR/cas9 teknolojisi ile iki sgRNA 

kullanılarak bu gen üzerinde bulunan iki farklı noktada 48 bp (baz 

çifti)’lik bir delesyon oluşturulmuştur. Oluşan yeni çeşitlere “Tomelo” 

adı verilmiş ve Oidium neolycopersici’ye karşı oldukça dayanıklı 

olduğu belirlenmiştir (Nekrasov ve ark., 2017). Pan ve ark., 2016 

tarafından, Solanum tuberusum’da patojenlere karşı dayanıklılığın 

geliştirilmesi için yapılan araştırmada ALS (Acetolactate Synthase1) 

geninde CRSPR/Cas9 teknolojisi kullanılarak meydana gelen 

mutasyonla bu patojene karşı dayanıklılığın oluşması hedeflenmiştir. 

Diğer bir çalışmada, Kardonnay üzüm çeşidinde tartarik asit 

biyosentezinin değiştirilmesi amaçlanarak mutasyon oluşturulmuş ve 

bitkilerde sekonder metabolit üretimi artırılmaya çalışılmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda, CRSPR/Cas9 sistemi ile tartarik asit üretimi sırasında 

regülatif fonksiyona sahip IdnDH (Lidonate dehydrogenase gene, 

IdnDH) geninde mutasyon oluşturulmuş ve mutasyon sonucu bitkilerde 

tartarik asit miktarının arttığı belirlenmiştir (Ren ve ark., 2016). 

Günümüzde, CRISPR/Cas tabanlı baz düzenleme bu teknolojinin en 

önemli ilerlemelerinden ve uygulamalarından biri haline gelmiştir. 

Araştırmacılar, spesifik bir DNA bazını değiştirmek için cas9 proteinini 

bir baz dönüşüm enzimi ile birleştirmişlerdir. Son zamanlarada 

kullanılan iki tane baz dönüştürücü enzim vardır, biri sitidin deaminaz 
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(CD) ve diğeri adenin deaminazdır (AD). CD, nükleotid değişimini 

C'den U'ya dönüştürür ve daha sonra C-G'den T-A'ya değişimi 

sağlamak için T haline gelir. AD, nükleotid değişimini A'dan I'ye 

dönüştürür ve daha sonra A-T'den G-C'ye son değişimi elde etmek için 

G haline gelir. Sitidin deaminaz tabanlı baz düzenleme (CBE), buğday 

başta olmak üzere birçok tarım ürününde ve bitki türünde kullanılmıştır 

(Xu ve ark., 2019).  CBE ayrıca herbisite dayanıklı bitkilerin elde 

edilmesinde de kullanılmaktadır (Shimatani ve ark., 2018). Ayrıca 

CRISPR/Cas9 baz düzenleme, anlamlı kodu anlamsız koda değiştirerek 

nakavt mutantları oluşturmak için de önemli bir kullanım alanına 

sahiptir (Şekil 2) (Zhang ve ark., 2020). 

 

Şekil 2. CRISPR/Cas genom düzenlemesinin gen fonksiyonel çalışmasında 

uygulanması. CRISPR/Cas sistemi, gen fonksiyonel çalışmalarında çeşitli 

uygulamalara sahiptir. DNA çift zincir kırık (DSB) onarım mekanizmasına dayanan 

CRISPR, bir çift nükleotidin eklenmesi veya silinmesi ve homolog olmayan uç 

birleştirme (EHEJ) ile onarılması yoluyla doğrudan gen nakavtına (susturma) neden 

olabilir. Fakat, bir DNA donörü ile homolog yönlendirmeli onarım (HDR) 

gerçekleştiyse, CRISPR/Cas genom düzenleme aracı, istenmeyen bir gen değişimine, 

aşırı ekspresyonuna (knockin) ve tek bir genin aktarımı için kullanılabilir. Ayrıca 

Cas9 enzimi, transkripsiyon efektörü veya dCas9 ile birleştirilmiş diğer enzimler ile 

devre dışı bırakılırsa, CRISPR/Cas sistemi düzenleme, epigenom düzenleme ve 

görüntülemede kullanılabilir (Zhang ve ark., 2020). 
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SONUÇ 

Yapılan çalışmalar sonrasında yüksek ürün verimi ve streslere karşı 

dayanıklı olan yeni bitki adaylarının nicel, nesnel ve otomatik tarama 

yöntemleri ile hızlı taranmasını sağlayan teknolojiler ve yeni moleküler 

araçlar bitki biyoteknolojisi için ana hedefler olarak ortaya çıkmaktadır. 

Transgen teknolojisi kadar etkin olan bu uygulamalarda, yeni 

oluşturulan bitki çeşitlerinde yabancı gen bulunmamaktadır ve yeni 

oluşturulan çeşitler transgenik olarak kabul edilmemektedir. Yeni nesil 

genom düzenleme çalışmaları ile elde edilen bitki çeşitlerinin kabulü 

kapsamında, genom düzenleme teknolojisi ile ortaya çıkan ürünlerle 

geleneksel transgenik çeşitler arasındaki sınırın net olarak ortaya 

konması ve karşılaşılabilecek önyargılara karşı gerekli düzenlemelerin 

yapılması gerekmektedir. İklim değişikliği etkilerinin yanısıra artan 

nüfus ve gıda ihtiyacı, CRISPR sisteminin gelecekte daha da popülerlik 

kazanarak beslenmede kullanılan önemli bitki çeşitlerinin 

geliştirilmesinde yaygın kullanıma sahip olacağı kaçınılmaz 

görülmektedir. 
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GİRİŞ 

Dünya çapında yaşanan iklim değişiklikleri bitkilerin verimlerini 

azaltmakta ve bu nedenle gıda güvenliği problemleri ile 

karşılaşılmaktadır (Yılmaz ve Çiftçi, 2021). Ekonomik yapısı tarıma 

entegre olan ülkelerde gıda taleplerinin karşılanması adına bitkilerde 

birim alandan elde edilen ürün miktarı oldukça önemlidir (Soysal ve 

Yılmaz, 2021). Tarım sektörüne daha profesyonel olarak yaklaşmak 

artan dünya nüfusunun zorunluluklarındandır (Yılmaz ve Soysal 2021). 

Sürdürülebilir tarım ekonomik olarak sağlanacaksa modern tarım 

uygulamaları hayata geçirilmeli ve tarımsal yönetim ve üretim 

modelleri değişim göstermelidir (Yılmaz ve ark., 2021).  

Biyoremediasyon, çeşitli mikroorganizmaların tehlikeli olan maddeleri 

zararsız ve az zararlı maddelere parçalamak amacıyla meydana gelen 

çevre ve doğa dostu bir yöntemdir (Dua, 2002). Doğal olarak meydana 

gelen bir proses olarak bilinen biyoremediasyon, mikroorganizmaların 

çevresel kirlilikleri dönüşüme uğratarak son ürün durumuna getirmeleri 

sürecidir (Dindar ve ark., 2010). 

Hızlı ve plansız kentleşme, sanayileşme ve artan trafik sorunları ile 

birlikte arazi kullanımında yapılan yanlış uygulamalar, gerekli önlemler 

alınmadan işletilen madenler, artan pestisit ve kimyasal gübre 

uygulamaları sonucunda toprak erozyonu vb. gibi sorunlar dünyada ve 

ülkemizde çevresel sorunların artmasına sebep olmaktadır. Tarım 

alanlarında yanlış gübre uygulamaları (gübre çeşidi, gübre miktarı ve 

gübreleme zamanı vb.), bilinçsizce pestisit kullanımı, maden 

ocaklarındaki ağır metal içeren işletmelerin atıklarının arıtılmadan 
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çevreye bırakılması sonucunda doğal denge kaybolmakta, toprak ve su 

kaynakları kirletilmektedir (Akıncı ve ark., 2016; Altinok ve ark., 2019; 

Kaçar ve Koca 2020).  

Kısacası su ve toprağın toksik metallerle kirlenmesi, yalnızca toprak 

verimliliği ve su kalitesi için değil, aynı zamanda tarımsal üretim ve 

insan sağlığı için de ekosistem için önemli bir zehirlilik tehdidi 

oluşturmaktadır. Ağır metallerden kaynaklanan yaygın kirlilik, esas 

olarak hızlı kentleşme, sanayileşme ve madencilik, endüstriyel üretim, 

belediye kanalizasyonu, sulama ve mantar ilaçları ve herbisitlerin aşırı 

kullanımı dahil yoğun tarımın bir sonucudur (Glick, 2015). 

Bununla birlikte dünyada ve ülkemizdeki nüfusun her geçen gün hızlı 

bir şekilde artış göstermesine bağlı olarak artan enerji ve gıda kullanımı, 

barınma ihtiyaçları, otomotiv endüstrisinin gelişimi gibi etkenler sanayi 

devrimine hız kazandırmıştır. Fakat bu hız, dolaylı ve/veya direkt 

olarak çevre kirliliğine neden olan çok yüksek miktarda organik ve 

inorganik kimyasallarına üretimine neden olmuştur (Vural ve ark., 

2018). Organik ve inorganik kimyasallar sebebiyle toprak ve çevresel 

kirliliği oluşmakta ve bunun sebebinin ise endüstriyel aktivitelerden 

kaynaklandığı bilinmektedir. Kirlenmiş su ve toprakların temizlenerek 

kirlilik sorununun çözülmesi gerekmektedir.  

As, Cd, Cu, Pb ve Zn gibi ağır metallerin insan sağlığı üzerindeki 

olumsuz etkileri, art arda yaygın zehirlenme sonucu dikkat çekmiştir 

(Bolan ve ark., 2014). Daha yakın zamanlarda, bir dizi ülkede ağır metal 

kirliliği vaka çalışmaları sıklıkla rapor edilmiştir. Örneğin, Hindistan ve 

Bangladeş'te pirincin başlıca arsenik kontaminasyonu kaynaklarından 



155 | MODERN TARIM UYGULAMALARI 

 

biri olduğu ve 100 milyondan fazla insanın potansiyel olarak arsenik 

zehirlenmesi riski altında olduğu bildirilmiştir (Bhattacharya ve ark., 

2012). Bolan ve ark., (2014) Yeni Zelanda'da otlayan hayvanların 

böbreklerinde Cd birikimi olduğunu vurgulanmışlardır. Benzer şekilde, 

Hindistan'dan hayvanlarda toksik seviyelerde ağır metallerin varlığı, 

özellikle et olarak kullanılan kas ve diğer dokularda, ciddi ekonomik 

kayıplar ve potansiyel insan toksisitesi olduğu rapor edilmiştir 

(Rajaganapathy ve ark., 2011). 

1. BİYOREMEDİASYON TEKNİKLERİ 

Biyoremediasyon tekniklerinin en önemli özelliği, değişik 

mikroorganizmaları bulunduran ve temiz olmayan açık alanlarda 

yapılmasıdır (Sivakumar ve ark., 2012; Huang ve ark., 2013). Bu 

teknikler, uzaktan (ex-situ) biyoremediasyon tekniği (Boopathy, 2000; 

de Lorenzo, 2008; Lemming ve ark., 2009), yerinde (in-situ) 

biyoremediasyon tekniği ve kombine biyoremediasyon tekniği olmak 

üzere 3 ana başlıkta incelenmektedir (Shukla ve ark., 2010). 

1.1. Yerinde (in-situ) Biyoremediasyon Tekniği 

Yerinde biyoremediasyon yöntemi bulaşık bölgelerin temizlenmesi için 

kullanılan en iyi yöntemdir. Sebebi ise nakil ücreti gerektirmeyen, 

sahada yapılan, toprağı kazmaya ve taşımaya gerek duyulmayan, 

kimyasal kirleticilerin arındırması için doğal olan mikroorganizmaların 

kullanılmasıdır. Fakat in-situ yöntemi her zaman iyi bir sonuç 

vermeyebilir. Bu yöntemin etkili olduğu topraklar genellikle gübreleme 

ve mikroorganizmaların hızlı bir şekilde yayılmasına izin veren 
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alanlardır (Vural ve ark., 2018). Aşırı taşlı, killi topraklarda ve kirli 

yüzey sularında in-situ tekniklerine uygun olmamakla birlikte bu teknik 

kimyasal kirlenmelerde uzun yıllar alabilir (Wu ve ark. 2014). Yerinde 

biyoremediasyon (in-situ) teknikleri genellikle dizel yakıt, boyalar, ağır 

metaller ve yarı uçucu organiklerin giderilmesinde uygulanmaktadır 

(Dindar ve ark., 2010).  

1.2. Uzaktan (ex -situ) Biyoremediasyon Tekniği 

Uzaktan biyoremediasyon tekniği arazi kompostlama (Peng ve ark., 

2013), Biopiles (Biyo-yığın) ve arazi düzeltmeleri (Antizar-Ladislao, 

2008) kapsamaktadır. Bu yöntem biyoremediasyon bölgesine kirli 

toprakların taşınması gerekmektedir (Zeyaullah ve ark. 2009). Uzaktan 

biyoremediasyon tekniği, yerinde biyoremediasyon tekniğine göre daha 

hızlı, kontrollü, kolay ve daha geniş bir kirletici ve toprak tiplerinde 

kullanılmasından dolayı daha avantajlı olamktadır. Uzaktan 

biyoremediasyon tekniği ekonomik yönden ise yerinde 

biyoremediasyon tekniğine göre dezavantajlı olmaktadır. Bunu sebebi 

ise kazı yapıldığı için toprağın taşınması söz konusu olduğundan 

kaynaklanmaktadır (Shukla ve ark. 2010). Ex-situ tekniği uygulanırken 

toprak kirliliğin türü, derecesi ve alanın jeopolotik konumu göz önünde 

bulundurulması gereken oldukça önemli faktörler arasındadır (Vural ve 

ark., 2018). 

1.3. Kombine Biyoremediasyon Tekniği 

Hastane atıkları, arıtma çamurlarının döküldüğü alanlar, Hastane 

atıkları ve Tehlikeli atık alanları gibi atıklar için önerilen bir tekniktir. 
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Kolay bozulmayan, organik bileşik karışımlarını içeren bu tehlikeli 

atıklar, yalnızca kombine biyoremediasyon yöntemiyle temizlenir 

(Alexander 1999; Ceyhan ve Esmeray 2012). 

2. PGPR’IN (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) 

BİYOREMEDİASYONDAKİ ROLÜ 

Rizosferde yüksek seviyede bakteri aktivitesini teşvik eden bitki 

köküne bitişik toprak bölgesi denilmektedir (Hiltner, 1904). Bitki 

kökleri rizosferde biyolojik kontrol aktivitesini ve bitki büyümesini 

arttırıcı güce sahip çeşitli rizobakteriyel türleri bünyesinde 

bulundurmaktadır. Mikroorganizmalar ve bitki kökleri ve arasında 

bulunan etkileşimler sayesinde kültür bitkilerinin verimleri 

etkilenmektedir. Bu süreç zarfında aktif bir şekilde rol oynayan 

rizobakteriler PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) olarak 

adlandırılmaktadır (Kumari ve ark., 2019) PGPR’ler ilk olarak 

Kloepper ve Schroth, (1978) tarafından tohumlara aşılanmış olup, bitki 

kökleri ile kolonize olup bitki büyümesini ve verimini olumlu yönde 

arttırmıştır. PGPR ‘ler ayrıca rizosfer bölgesindeki bitki besin 

maddelerin kullanılabilirliğini arttırmanın yanında bitkilerin besin 

emilimini ve kök hacminide arttırmaktadırlar (Meraklı ve Memon, 

2020). Antoun ve Prevost (2005) yaptıkları çalışmada bitkilerin 

rizosferinde yaşayan bakterilerin, bitki büyümesine %2-5 oranında 

arttırdığı sonucuna varmışlardır. 

PGPR’ler direkt ve indirekt mekanizma olarak bitki büyümesini 

arttırmaktadır (Hassan ve ark., 2019). Direkt olarak azot fiksasyonu 

bitkilerde fosfat çözdürme, bitki büyümesini teşvik etmek ve 
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fitohormon üretiminde kullanılan demir kullanılabilirliğini 

arttırmaktadır. İndirekt etkimekanizması ise patojenleri ortadan 

kaldırmayı içermektedir (Meraklı ve Memon, 2020). Birçok 

araştırmacılar tarafından bu tür mikroorganizmaların; bitkilerin 

verimliğini ve tarımsal üretimin geliştirilmesinde (Buğday, arpa, 

mercimek, mısır, soya, domates vb.) çalışmalar yapılarak bitki-PGPR 

ilişkilerinin günümüzde ticari olarak kullanılabileceğini belirtmişlerdir 

(Gray ve Smith, 2005). Bu sebepten dolayı PGPR’ler sürdürülebilir 

tarım açısından önemli bir konuma sahiptir. Kök kısmını çevreleyen 

rizosferik olan toprak bakterileri, besin maddeleri alınımı için rekabet 

ederek bitkilerin gelişimini, verimini ya serbest yaşayan 

mikroorganizmalar ya da bitki kökleri ile karşılıklı ilişki içinde 

(endofitik/epifitik) etki göstermektedir (Vejan ve ark., 2016). 

Endofitik/Epifitik bakteriler tohumların kuraklık stresinde çimlenmesi 

ve biyoremediasyon teknikleri açısından etkili olduğu, bitki 

hastalıklarını azaltmak, tuz stresi, ağır metallerin toksisitesine karşı 

bitkilerin dirençlerini arttırmaktadır (Kumari ve ark., 2019). 

Rizosferde (Bitki kök bölgesinde) yaşayan bitki gelişimini teşvik eden 

bakteri türleri (Acetobacter, Acinetobacter, Agrobacterium, 

Arthrobacter, Alcaligenes, Arthrobacter, Azoarcus, Azospirillum, 

Azotobacter, Bacillus, Beijerinckia, Burkholderia, Derxia, 

Enterobacter, Gluconacetobacter, Herbaspirillum, Klebsiella, 

Ochrobacter, Pantoae, Pseudomonas, Rhodococcus, Serratia, 

Stenotrophomonas ve Zoogloe) ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır 

(Babalola, 2010; Disi ve ark., 2019).  
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3. PGPR İLE (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) 

BİYOREMEDİASYON ÇALIŞMALARI 

Özbucak ve ark. (2018)’nın Ordu ili sınırları içerisinde Kabadüz 

ilçesinde bulunan Cu, Pb ve Zn bulunduğu topraklardan izole edilen 

bakterilerin, ağır metallerin biyoremediasyonunda kullanılabilme 

yeteneği araştırılmıştır. Steril şekilde alınan örnekler ile 7 farklı bakteri 

izolatı elde edilmiştir. Çalışmada elde edilen 7 çeşit bakterilerden ağır 

metal absorbe edebilen Pseudomonas luteola, Paenibacillus polymyxa 

ve Pseudomonas stutzeri türleri kültür yapılarak çoğaltılmıştır. 

Çalışmada Cu, Pb, Zn ile organik madde ve pH değişimleri araştırılmış 

ve sonucunda topraktaki metal miktarı yüksekten düşüğe doğru Pb, Zn 

ve Cu olarak belirlenmiştir. Ortama eklenen bakteri ve bakterilerin ağır 

metallerde, Ph ve organik madde’de kontörle göre arttığı ve azalttığı 

belirlenmiştir. Oualha et al. (2019), yerli bakteri suşlarının 

optimizasyonunun kullanıldığı çalışmada en yüksek biyodegrasyon 

verimlilik oranının Bacillus sonorensis D1 bakterisinin önemli bir rol 

oynadığını belirlemişlerdir. 

Kurt (2019), su mercimeği bitkilerinin (Lemna minor L. ve Lemna 

gibba L.) laboratuvar koşulları altında ağır metallere karşı streslerinin 

belirlenmesi amacıyla uygun besi yerleri hazırlanarak yetiştirmiş ve 

yaklaşık olarak 0,1-1000 mg/L (ppm)’lik değişimlerde Kobalt, 

Vanadyum, Kalay ve Antimon içeren besi yerleri hazırlamıştır. Sonuç 

olarak Lemna gibba L. su mercimeğinin kirtli suların indikatör türü 

olması nedeniyle kirli sularda biyoremediasyon yeteneğine sahip 

olduğunu belirlemiştir. 
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Dört adet bitki büyümesini teşvik eden rizobakterinin etkilerini 

değerlendirmek için yapılan bir deneyde tuzlu topraktan izole edilen 

Pseudomonasputida, Bacillus pumilus, Lysinibacillus sphaericus ve 

Exiguobacterium aurantiacum, tuzlu-sodik alanda yetiştirilen mısır 

bitkisinde (Zea mays L.) temel besin maddelerinin ve ağır metallerin 

alımı, birikimi ve yer değiştirmesi üzerine izole edilmiştir. PGPR, 

Pseudomonas putida ile aşılanmış mısırın rizosferde Cd ve Ni 

içeriklerinde önemli düşüşler ile birlikte Na, K, Ca, Fe ve Zn'de önemli 

artışlar göstermiştir. Çalışmada PGPR, rizosfer toprağında Fe ve Zn'nin 

mevcudiyetini, köklerde alımlarını ve yapraklara ve taneye yer 

değiştirmelerini arttırmıştır. Bacillus pumilus ve Pseudomonas putida 

aşılı bitkilerin tanelerinde Cd, Ni ve Pb birikimini etkili bir şekilde 

azaltırken, Ni, Pb, Cr ve Cd birikimini yaprak ve tanelerde daha etkili 

bir şekilde azaltmıştır. Pseudomonas putida, Cr'nin biyolojik birikim 

katsayısını, Cr, Cd ve Ni için biyolojik konsantrasyon faktörünü 

artırmış, ancak Pb için yer değiştirme faktörünü artırmıştır. Bacillus 

pumilus ise Cd ve Pb için TF (Traslocation Factor; yer değiştirme 

faktörü)'yi geliştirmiştir. Bacillus pumilus aşılanmış bitkilerde Na ve K 

önemli ölçüde daha düşük bulunmuş, ancak C'ye göre daha yüksek Ca, 

Fe ve Zn'ye sahip olmuştur. Çalışma sonucunda Pseudomonas putida 

ve Bacillus pumilus’in ağır metallerin biyolojik olarak 

iyileştirilmesinde ve yapraklarda ve tahılda artan Zn ve Fe birikiminde 

rol oynayabileceği bildirilmiştir (Asadullah ve Javed, 2021). 

Pandey ve ark. (2013)’nın yürüttüğü bir çalışmada, üç farklı bakteri 

izolatının konukçu bitki olarak çeltik bitkisine uygulanmasıyla metal 
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toksisitesini iyileştiren ve büyümeyi teşvik eden yetenekleri tespit 

edilmiştir. Çalışmada üç bakteri suşu, kadmiyuma dirençli 

Ochrobactrum sp., kurşuna dirençli Bacillus sp. ve arsenik dirençli 

Bacillus sp.'den oluşmaktaydı. Bu izolatlar Satabdi çeşidinin metalle 

işlenmiş çeltik bitkilerine uygulandığında, çimlenme yüzdesi, bağıl kök 

uzaması (RRE), amilaz ve proteaz aktiviteleri artmıştır. Bu bakterilerin 

varlığında metalin toksik etkisi azalmıştır. Genel biyokütle ve 

kök/vücut oranı da bakteriyel aşılama ile geliştirilmiştir. Hidroponik 

çalışmalar, çeltik köklerinde metal stresi varlığında artan süperoksit 

dismutaz (SOD) aktivitesinin ve malondialdehit (MDA) seviyesinin 

bakteri inokulasyonu ile düştüğünü göstermiştir. Çalışmadan elde 

edilen veriler, bu bakterilerin bitki büyümesinin teşviki kadar 

biyoremediasyon için de umut vaat ettiğini göstermiştir. 

Ağır metal alımında Pseudomonas biyofilmleri ile uygulama yapılan 

bir çalışmada izolatların metal toksisitesine dayanıp dayanamayacağı 

araştırılmış ve aynı zamanda ağır metaller ile biyofilm oluşumu 

arasındaki etkileşim değerlendirilmiştir. Kontrol deneyleriyle 

karşılaştırıldığında, tüm suşların, çinko ve kurşun varlığına bağlı olarak 

"neredeyse görünmez bir filmden" kâğıt kalınlığında bir yapıya kadar 

değişen kalınlıkta yağlı görünümlü bir biyofilm ürettiği tespit 

edilmiştir. Bulgular, stres koşulları altında biyofilmlerin sağlamlığının 

ve artan ağır metal konsantrasyonları ile stresli ortamlarda uygun bir niş 

sürdürme potansiyellerinin altını çizmektedir (Meliani ve Bensoltane, 

2016).  
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SONUÇ  

Bitki büyümesini teşvik eden rizobakteriler (PGPR), bitki köklerini 

kolonize ederek bitki büyümesini desteklemektedir. Uzun bir süre 

boyunca PGPR esas olarak bitkilerin çevreden besin almasına yardımcı 

olmak veya bitki hastalıklarını önlemek için kullanılmıştır.  

Mevcut tüm çevre kirleticileri arasında, organik ve ağır metal 

kirleticilerin derin etkileri dünya çapında giderek daha çok dikkat 

çekmektedir. Bioremediasyon, çevredeki kirleticileri ortadan kaldırmak 

için oldukça yeni ve gelecek vaat eden bir yaklaşımdır. İyileştirme için 

bitkileri tek başına kullanmak çeşitli sınırlamaları da beraberinde 

getirmektedir. PGPR uygulaması, bitkilerle birlikte kirlenmiş toprakları 

iyileştirmek için son zamanlar da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

PGPR uygulamaları bitkilerin kirleticilere karşı toleransını 

artırabilmektedir. Günümüzde yürütülen birçok deney ile kirlenmiş 

toprakların iyileştirilmesi için PGPR uygulamaları popüler hale 

gelmiştir. 
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GİRİŞ 

Asma (Vitaceae), Vitis cinsi içerisinde, kuzey ılıman bölgenin yerlisi 

olan, taze tüketilebilen, kurutulabilen ve meyve suyundan şıra ve şarap 

yapılabilen yaklaşık 60-80 meyve veren tür bulundurmaktadır. 

Yetiştiriciliği yapılan tüm türler taze, kuru ve şarap olarak 

tüketilebilmekle birlikte, Vitis vinifera türü standart ve yüksek kaliteli 

meyve özellikleriyle bu yönde en fazla kullanılanıdır. Asmalar çok 

geniş bir iklim yelpazesinde yetişebilmekte ve bu durum çok geniş bir 

çeşit zenginliği oluşturmasına yardımcı olmaktadır. Birbirinden meyve 

rengi, büyüklüğü ve şekli, meyve suyu kompozisyonu, olgunlaşma 

zamanı ve hastalık ve zararlılara dayanaklılık bakımından farklı olduğu 

bildirilmiş yaklaşık 5000 üzüm çeşiti bulunmaktadır (Alleweldt ve 

Possingham, 1988).  

1. ÜZÜM ÜRETİMİ VE TİCARETİ 

Üzüm dünya üzerinde 93 farklı ülkede yetiştirilirken, FAO verilerine 

göre 2020 yılı itibariyle üzüm üreten ülkeler içerisinde Çin yaklaşık 

14,8 milyon ton üretimle ilk sırayı almaktadır. Çin’i sırasıyla İtalya, 

İspanya, Fransa ve ABD takip ederken, Türkiye üretim bakımından 

altıncı sırada yer almaktadır. Dünya üretiminde ilk 10’da yer alan diğer 

ülkeler sırasıyla Hindistan, Şili, Arjantin ve Güney Afrika’dır (FAO, 

2022). Üzüm üretiminde ilk 10’da yer alan ülkeler dünya üzüm 

üretiminin %70’ini karşılarken Çin tek başına üretimin %19’unu elinde 

bulundurmaktadır. Türkiye ise %5’ten biraz fazla üretim oranıyla hatırı 

sayılır üreticiler arasında yerini almaktadır (Tablo 1).  

Tablo 1. Önemli Üzüm Üreticisi Ülkelerin 2020 Yılı Üretim Miktarları (FAO, 2022). 
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Sıra Ülkeler 
Üretim 

(Ton) 

    *DÜO 

(%) 
Sıra     Ülkeler 

Üretim 

(Ton) 

DÜO 

(%) 

1 Çin 14.843.091 19,00 11 İran 1.990.937 2,55 

2 İtalya 8.222.360 10,53 12 Özbekistan 1.606.942 2,06 

3 İspanya 6.817.770 8,73 13 Mısır 1.586.342 2,03 

4 Fransa 5.884.230 7,53 14 Avusturalya 1.474.911 1,89 

5 ABD 5.388.679 6,90 15 Brezilya 1.435.596 1,84 

6 Türkiye 4.208.908 5,39 16 Almanya 1.149.540 1,47 

7 Hindistan 3.125.000 4,00 17 Afganistan 993.382 1,27 

8 Şili 2.772.561 3,55 18 Romanya 932.770 1,19 

9 Arjantin 2.055.746 2,63 19 Portekiz 853.380 1,09 

10 Güney Afrika 2.028.185 2,60 20 Yunanistan 815.790 1,04 

*DÜO: Dünya üretimindeki oranı. 

 

Günümüzde Okyanusya kıtasında yaklaşık 2 milyon ton üzüm 

üretilirken, Afrika kıtasının üretiminin yaklaşık 5 milyon ton olduğu 

görülmektedir. Amerika kıtasında toplam üzüm üretimi 13 milyon ton 

civarında iken, Asya ve Avrupa kıtaları sırasıyla 28 ve 30 milyon tonluk 

üretimleriyle dünya üzüm üretiminin %70’ten fazlasını ellerinde 

tutmaktadırlar (Tablo 2).  

 

Tablo 2. Dünya üzüm üretiminin kıtalara göre 2020 yılındaki dağılımı (FAO, 2022).  

Kıta Üretim (ton) 

Okyanusya 1.931.911 

Afrika 4.806.628 

Amerika 13.193.488 

Avrupa 28.277.493 

Asya 29.824.812 

Dünya  78.034.332 
 

Dünya üzüm üretimi kıtalar bazında incelendiğinde 2000’lerin başına 

kadar Avrupa kıtasının üretimin %50’sini elinde tuttuğu görülmektedir. 

Ancak, son yıllarda özellikle Çin’in üretiminde yaşanan muazzam 

artışla birlikte Asya kıtası üretimde Avrupa’yı geride bırakmıştır (Şekil 
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1). Okyanusya üzüm üretiminin en az olduğu kıta olurken, Afrika kıtası 

son yıllarda üretimin artmasına karşın dünya üretimindeki payı büyük 

oranda değişmemiştir. Bu durumun esas sebebinin diğer büyük üretici 

kıtalarda da üretim miktarlarının ciddi oranlarda artması olduğu açıktır. 

Aynı durumdan ötürü Amerika kıtasında da üretimin artmış olmasına 

rağmen yüzdelik payının az da olsa düştüğü görülmektedir.  

 

  

Şekil 1. Son 20 Yılda Kıtalar Bazında Üzüm Üretimindeki Değişim (FAO, 2021). 

 

Dünya taze üzüm ihracatı yaklaşık 2020 yılı itibariyle yaklaşık 10 

milyar dolar hacme ulaşmış bulunmaktadır. Üzüm ihraç eden ülkeler 

içerisinde Çin yaklaşık 1,6 milyar dolar gelirle ilk sırayı alırken, bu 

ülkeyi sırasıyla Şili, Peru ve Hollanda yaklaşık 1 milyar dolar ihracat 

geliriyle takip etmektedir. Diğer önemli ihracatçı ülkeler ise İtalya, 

ABD, Güney Afrika, İspanya, Avusturalya ve Hong Kong’dur (Tablo 

3). İlk 10’u oluşturan bu ülkeler toplan ihracat gelirinin %81’ine 

sahiptirler (FAO, 2022).  
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Tablo 3. 2020 Yılında Üzüm İhraç Eden İlk 10 Ülke ve Elde Ettikleri Gelir.  

Ülke 
İhracat 

(1000 dolar) 

Pay 

(%) 

Kg Fiyatı 

(Dolar) 

Çin 1.591.151 16,12 2,51 

Şili 1.027.573 10,41 1,70 

Peru 991.105 10,04 2,39 

Hollanda 958.080 9,71 2,67 

İtalya 829.375 8,40 1,82 

ABD 822.385 8,33 2,32 

Güney Afrika 521.726 5,29 1,61 

İspanya 472.720 4,79 2,37 

Avusturalya 432.227 4,38 2,83 

Hong Kong  376.597 3,82 1,81 

Türkiye 157.876 1,60 0,74 

 

Üzüm ihraç eden ülkeler içerisinde Çin 633 bin ton ile ilk sırayı alırken, 

Şili 604 bin ton ihracat ile ikinci sırada yer almaktadır. Bu ülkeleri 

İtalya ve Peru takip ederken Türkiye 212 bin ton ihracat ile 8. sırada 

bulunmaktadır (Tablo 4) (FAO, 2022). İhracat miktarları ve gelirleri 

incelendiğinde (bkz. Tablo 3 ve 4) Türkiye’nin kilogram başına elde 

etmiş olduğu gelirin diğer önemli ülkelerin 1/3’ü kadar olduğu göze 

çarpmaktadır. Bu durum üzüm fiyatlandırması ve ihracatındaki 

politikaların ciddi manda gözden geçirilmesi gerektiğini 

göstermektedir.  
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Tablo 4. Önemli üzüm ihracatçısı ülkeler ve 2020 yılı üzüm ihracatları (FAO, 2022). 

Ülke İhracat (Ton) DİO (%)  

Çin 633.457 12,32  

Şili 604.040 11,75  

İtalya 454.688 8,84  

Peru 415.297 8,08  

Hollanda 359.406 6,99  

ABD 354.185 6,89  

Güney Afrika 324.883 6,32  

Türkiye 212.309 4,13  

Hong Kong 208.173 4,05  

İspanya 199.822 3,89  

DİO: Dünya ihracatındaki oranı 

 

2. DÜNYA ASMA ÇEŞİTLİLİĞİ VE ISLAHI 

 

Asma dünya üzerindeki en önemli meyve ürünlerinden biridir. Vitis 

Uluslararası Çeşit Kataloğu (VIVC) Vitis vinifera L. türü içerisinde 

12.250 çeşitin var olduğunu raporlarken, ciddi miktardaki eş ve benzer 

anlamlı adlandırma dolayısıyla bilinen çeşit sayısının bu rakamın yarısı 

kadardır (maul ve Töpfer, 2015). Kültüre alınmış asma varyetesinin 

yaklaşık 6000 olduğu bilinirken, bunların 400 kadarı sofralık, şaraplık 

ve kurutmalık olarak ekonomik öneme sahiptir (Galet, 2000). Kültürü 

yapılan asmaların büyük bir kısmı hermafrodit ve kendiyle uyuşur 

çeşitlerdir ve meyveleri değişen şekil, renk ve aromadadır. Pratik 

manada asmalar çoğunlukla vejetatif yöntemlerle (daldırma, aşılama, 

çelikle çoğaltım) çoğaltılmaktadırlar.  
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Ampelografi, yaprak, sürgün ve meyve morfolojik özelliklerine göre 

çeşit veya genotipin tanımlanmasını ve sınıflandırmasını sağlayan bilim 

dalıdır. İyi bir ampelografici olmak yıllarca çalışma ve uygulama 

yaparak uzmanlaşmayı gerektirir. Uluslararası Asma ve Şarap Ofisi 

(OIV), Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği (UPOV) ve 

Uluslararası Bitki Genetik Kaynakları Enstitüsü (IPGRI) birlikte asma 

çeşitlerinin tanımlanması için gerekli morfolojik özellikleri (Üzüm 

Tanımlayıcıları) belirlemişlerdir. Ancak, özelliklerin sayısı kuruluşa 

(OIV, UPOV veya IPGRI) ve amaçlanan kullanıma (örn. gen bankası, 

koruma veya sistematik sınıflandırma) bağlı olarak değişmektedir. 

Yeterli ayırıcıyı elde edebilmek için söz konusu asmayı verim çağına 

kadar yetiştirmek gerekmektedir. Bu özellikler tek bir fenolojik 

dönemde oluşmadıklarından büyüme döngüsü boyunca tekrarlanan 

gözlemlerle belirlenmelidirler. İncelenen karakterlerin çoğu, bölgeler 

arasındaki edafoklimatik farklılıklar nedeniyle değişiklik 

gösterebildiğinden değerlendirmeye esas özelliklerin kararlılığı da 

esastır. Bu durum, düşük oranlarda farklılık gösteren çeşit ve çeşit 

adaylarının ayrımını zorlaştırarak daha az sayıda çeşidin bitki çeşit 

kataloglarında yer almasına sebep olmaktadır (Grigoriou vd., 2020). Bu 

perspektiften bakıldığında, hızlı tanımlamanın gerektiği çalışmalarda 

veya kapsamlı koleksiyonların araştırılması gerektiğinde geleneksel 

fenotipik yaklaşım oldukça kısıtlayıcı olduğu görülmektedir. Bu 

zorlukların aşılması için uzman olmayan kişilerce de kolaylıkla 

uygulanabilen ve oldukça düşük bir maliyeti olan elektromanyetik 

spektrumlu görüntüleme (400-700 nm’de) kullanılmaya başlanmıştır 

(Fanourakis vd., 2021; Taheri-Garavand vd., 2021). Yöntemin kolay 
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kullanılabilir ve az masraflı olması ıslahçılar tarafından kabul 

edilebilirliğini her geçen gün artırmaktadır (Koubouris vd., 2018). 

Diğer bitki aksamlarının aksine yapraklar tüm sezon boyunca 

izlenebilmekte ve örneklem yapılabilmektedir. Yaprak özellikleri sezon 

içerisinde oldukça az değişim göstermekte olduğundan iki boyutlu 

görselleştirme teknikleriyle çalışılması açısında oldukça uygundurlar. 

Asma yaprağında ampelografik olarak incelenen özellikler oldukça 

geniş bir çeşitlilik göstermekle birlikte şekil, renk, doku, kenar yapısı 

ve antosiyanin durumu gibi özellikler esas olarak değerlendirilmektedir 

(Doğan vd., 2018). 

 

Morfolojik belirteçlerin/ayraçların kullanımındaki yoğun iş gücü 

gerekliliği, çok sayıda ölçüm ve gözlem yapılması, çevresel faktörlerin 

etkileriyle değişim vb. sınırlayıcı etmenlerden dolayı daha hızlı ve 

oldukça güvenilir olan moleküler ayraçlar geliştirilmiş ve asma 

ıslahında büyük bir hızla kabul görüp kullanılmaya başlanmıştır. V. 

vinifera türünün (V. vinifera subsp. vinifera and V. vinifera subsp. 

sylvestris) tanımlanmasında pek çok moleküler teknik yüksek oranda 

başarıyla kullanılmıştır. Bunlar içerisinde Basit Dizi Tekrarları’nın 

(SSR) kullanılması yoluyla genotipleme, katılımları, eşanlamlıları, 

kökenleri ve moleküler profil tasvirini ayırt etmek için tercih edilen 

belirteç olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Cipriani vd., 2010). 

Öte yandan, evrensel referanslı verilerin olmaması ve farklı 

laboratuvarlar ve çalışmalar arasında verilerin (allel boyutlarının) uyum 

içerisinde olmaması çeşit tanımlama analizlerinde karşılaşılan bir majör 

sınırlayıcı faktör olarak öne çıkmaktadır (This vd., 2004). 
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Genetik mühendisliği, bitkilerin geliştirilmesi için olağanüstü bir araç 

olarak ortaya çıkmıştır (Anderson vd., 2019). Genetik transformasyon, 

rekombinant DNA teknolojisini kullanarak çeşit kimliğini 

değiştirmeden hastalıklara veya herbisitlere karşı direncin kültür 

bitkilerine aktarılması gibi arzu edilen tarımsal özellikleri geliştirmek 

için bitkilerin genetik olarak modifiye edilmesi imkanını sunmaktadır. 

Genetik transformasyon için dokuların kullanılıyor olması ve bitkilerin 

bu dokulardan çoğaltılması dolayısıyla asmada genetik transformasyon 

çalışmalarının nispeten zor olduğu kabul edilmektedir (Mullins ve 

diğerleri, 1990; Nakano ve diğerleri, 1994). Asma bitkilerinin 

transformasyon ve antibiyotiklerle seleksiyon sonrası rejenerasyon 

oranı, transforme edilen toplam materyalin %10 ila %30'u arasında 

değişmekte ve genotipe göre değişen transformasyon verimliliği %33 

olarak tanımlanmış olsa da %1'e kadar düşmektedir (Torregrosa vd., 

2015). Bu perspektife göre, doku rejenerasyonu ile ilgili sorunların 

üstesinden gelmek, transgenik ve değiştirilmiş asma bitkilerinin 

üretilmesindeki en önemli zorluklardan biri olarak önümüzde 

durmaktadır. Bu bağlamda gözden geçirilmesi gereken birkaç faktör 

asmanın genotipi, eksplantları elde etmek için kullanılan dokunun tipi, 

transformasyon metodolojisi, rejeneratif dönüştürülebilir materyalin 

mevcudiyeti ve antibiyotiklere dayalı seçim süreci/prosedürüdür. Asma 

genetik transformasyonu esas olarak Agrobacterium tumefaciens ile 

enfeksiyon (Torregrosa vd., 2015) ve daha az bir miktarda da biyolistik 

teknikler (Kikkert vd., 2001; Vidal vd., 2010) yoluyla 

gerçekleştirilmiştir.  



179 | MODERN TARIM UYGULAMALARI 

 

Asma transformasyonundaki en kritik faktör, rejenerasyon kabiliyetinin 

büyük oranda genotipe bağlı olması dolayısıyla genotiplerin 

rejenerasyon kabiliyetlerinin oldukça farklı olmasıdır (Gray ve 

Meredith, 1992). Somatik embriyogenez, asmanın genetik 

transformasyonu için tercih edilen rejenerasyon prosedürüdür. 

Başlangıç materyalinin kaynağı, embriyojenik kültürlerin türü ve 

kalitesi, başarılı bir transformasyon için esas faktörlerdir (Martinelli ve 

Gribaudo, 2001). Ancak bu sınırlamalara rağmen mantar, viral ve 

bakteriyel hastalıklara dayanıklı asma çeşitlerinin üretilmesi mümkün 

olmuştur (Mauro vd., 1995; Scorza vd., 1996; Agüero vd., 2006; Nirala 

vd., 2010; Capriotti vd., 2020). 

 

V. vinifera türünün hastalık ve zararlılara karşı genetik olarak hassas 

olması, asmada genetik iyileştirme çalışmalarının temel olarak bu 

yönde kanalize olmasına neden olmuştur. Çalışmaların çoğu fungal 

dayanaklılıkla alakalı proteinler üzerine yoğunlaşmaktadır. Fitoaleksin 

ve stilbenlerin fungal hastalıklara karşı dayanıklılığı artırdığının 

keşfiyle birlikte bu materyallerin birikimine yönelik çalışmalar da hız 

kazanmış durumdadır (Dai et al., 2015). Bitkilerin bakterilere 

dayanımının geliştirilmesinde ise litic peptitler gibi antimikrobiyal 

olduğu bilinen genler hedef alınmıştır (Li vd., 2015). Virüslere karşı 

dayanıklılığın artırılmasına yönelik çalışmalarda ise virüs kot 

proteinleri bitkiye verilerek sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır (Gambino 

vd., 2005). 
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3. ÜZÜM SUYU VE ŞIRA  

Üzüm suyu kalp hastalıklarından ateroskleroz riskini ve trombosit 

trombüsü oluşumunu azaltmakta ve çoğunlukla şaraba işlenmektedir 

(Gronbeak vd., 1995; Dell'Agli vd., 2004). Kalp hastalıklarına iyi 

gelmesinin yanı sıra üzüm, antioksidan, anti-kanser, antimikrobiyal, 

yaşlanma önleyici gibi birçok biyofonksiyonel özellikleri olan fenolik 

bileşikler, antosiyaninler, flavanoller, stilbenler, kateşinler ve 

proantosiyaninler açısından zengin bir kaynaktır (Güler, 2021a).  

Üzüm dünya üzerinde en çok üretilen meyvelerden biri olsa da 

doğrudan üzüm suyu olarak tüketimi oldukça sınırlıdır (Güler vd., 

2020). Üzümün meyve suyu olarak değerlendirilmesinin bu denli kısıtlı 

olmasının başlıca sebepleri ise içerdiği yüksek şeker ve asittir (Keller, 

2020). Söz konusu handikapları dengelemek için farklı meyve ve 

meyve sularıyla karıştırılarak hazırlanmaktadır. Üzümden elde edilen 

meyve suyunun stabilitesini artırmak için yeni gelişen teknolojilerden 

faydalanılan çalışmaların sayısı hızla artmaktadır (Güler, 2021b). Bu 

teknolojiler arasında ultrason, UV-C ve UV-B, darbeli elektrik alanı 

(PES) ve ısıl işlemler (pastörizasyon vb.) yoğun olarak çalışılmakta ve 

etkileri değerlendirilmektedir.  

Son yıllarda ultrason uygulamaları gıda işleme teknolojisinde yoğun 

ilgi görmektedir. Bunun başlıca sebebi bitki materyalinden 

ekstraksiyonu hızlandırması ve ekstraksiyon verimliliğini artırmasıdır 

(Mason, 1999; Toma vd., 2001; Wu ve Chau, 2001). Ekstraksiyon 

aşamasında ultrason uygulamasını araştıran çok sayıda çalışma 
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yapılmış ve bu çalışmalarda fenolikler (Chen vd., 2007; Goli vd., 2006; 

Wang vd., 2008; Carrera vd., 2012; Nadeem vd., 2018; Pezzini vd., 

2019; Aadil vd., 2020; da Rocha vd., 2020; Margean vd., 2020; Yıkmış 

vd., 2020), organik asitler (Palma ve Barroso, 2002), aroma bileşikleri 

(Caldeira vd., 2002; Furuki vd., 2003), yağ (Li ve Weiss, 2003; Hu vd., 

2007), polisakkaritler (Hromadkova vd., 1999; Morris vd., 2002; Lieu 

ve Le, 2010) ve mikrobiyal aktivite (Hosseinzadeh vd., 2018; Ma vd., 

2020; Yıkmış vd., 2020) konuları incelenmiştir. Ancak, bu çalışmaların 

hiçbiri, ultrason ile meyve suyu işlemede birçok bileşiğin aynı anda 

ekstraksiyonunu konu edinmemiştir.  

Üzüm suyunun raf ömrünün artırılmasında pastörizasyon işlemi yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Ancak, ısıl uygulamaların renk ve aroma 

maddeleri üzerindeki olumsuz etkileri tüketicilerin bu ürünleri tercihini 

azaltmaktadır (Daoudi vd., 2002). Muskat üzüm suyunda pastörizasyon 

esnasında %24’e kadar antosiyanin kaybı olduğu bilinmektedir (Del 

Pozo-Insfran vd., 2006). Pastörizasyon işleminin bahsedilen zayıf 

yanlarından ötürü, üzüm suyunun mikrobiyal aktivitesinin 

dengelenmesi amacıyla yeni koruma metotları araştırılmış ve 

kükürtdioksit (SO2) uygulaması bu amaçla önerilmiştir (Lorenzini vd., 

2010). Ancak, SO2 kimyasal bir koruyucu olduğundan kalp hastalıkları 

riski ortaya çıkmış ve şıra endüstrisi mikrobiyal stabiliteyi sağlayacak 

yeni metotlar arayışı içerisine girmiştir (Fredericks vd., 2011).  
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UV, termal olmayan uygulamalar içerisinde ümit vadeden bir teknoloji 

olarak öne çıkmaktadır (Pala ve Toklucu, 2013). UV 100 ila 400 nm 

arasında dalga boylarınsa sahip ışık spektrumunu ifade etmektedir ve 

dalga boylarına göre UV-A (320-400 nm), UV-B (280-320 nm) ve UV-

C (200-280 nm) ve VUV (100-200 nm) olarak adlandırılmaktadır. UV-

C uygulamasının mikroorganizmalar üzerinde öldürücü etkisi olduğu 

bildirilmiştir (Tran ve Farid, 2004; Keyser vd., 2008; Caminiti vd., 

2012). Yakın zamanda yapılan çalışmalar, UV-C’yi üzüm suyunun 

muhafazasında kullanılabilecek bir metot olarak önermektedir (Nigro 

vd., 1998; Guerrero-Beltrán vd., 2009; Müller vd., 2014; Güler, 2021b). 

          

Şekil 2. Fırın (solda) ve oda tipi (sağda) UV-C cihazları. 
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SONUÇ 

Üzüm dünya üzerinde en çok üretilen meyvelerden biridir. Son yıllarda 

da üzüm üretimi artış ivmesindedir. Üzüm ve ürünleri tarımsal ürün 

piyasasında hatırı sayılır bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla yakın 

gelecekte üzümden vazgeçilmeyeceği aşikardır. Bu doğrultuda, üzüm 

denilince akla gelen tür olan V. vinifera’nın hem yetişme sezonunda 

hem de hasat sonrasında hastalık ve zararlılardan ciddi derecede 

muzdarip olması bilim insanlarını bu zorluklarla başa çıkacak yenilikçi 

çözümler aramaya itmiştir. Biyoteknolojik yöntemlerin 

yaygınlaşmasıyla birlikte ıslah çalışmaları doğrudan bir karakteri, 

özellikle de hastalık ve zararlı direnç genlerini, hedef alarak dirençli 

bireylerin geliştirilmesi yönünde yoğunlaşmaya başlamıştır. Aynı 

zamanda teknoloji ve tekniklerin gelişmesiyle mevcut bağlarda UV-C 

ve UV-B gibi uygulama yöntemleri denenmiş ve başarılı sonuçlar elde 

edilmiştir. Bu yöntemler aynı zamanda hasat sonrası muhafaza 

sürecinde de mikrobiyal aktivitenin başarılı bir şekilde kontrol 

edilmesinde etkili olmuştur.  
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GİRİŞ 

Dünyada insan nüfusunun artışına paralel olarak, gıda gereksiniminin 

karşılanması için tarımsal üretimin yapılması zorunlu bir ihtiyaç halini 

alsa da bu durum ne yazık ki, çeşitli tarımsal aktivitelerden kaynaklanan 

kirlilikleri de beraberinde getirmiştir (Gregory ve George, 2011). Ağır 

metallerden kaynaklanan kirlilik, toprağın asitlenmesi, yer altı ve yüzey 

suları kirliliği ve hava kirlilikleri gibi faktörler, tarımsal üretimden 

kaynaklı kirlilik sebeplerini oluşturmaktadır (Tung ve Yaseen, 2020; 

Wei ve ark., 2020; Alengebawy ve ark., 2021). Tarımsal kaynaklı 

kirlilikler, tarımsal üretim yapılan topraklarda ve nihayetinde 

bitkilerde, önemli derecede stres kaynağı olabilmekte ve tarımsal 

verimliliği ciddi oranlarda olumsuz etkileyebilmektedir (Sami ve ark., 

2020).       

Bitkiler, herhangi bir stres kaynağıyla karşılaştıklarında (onları 

tetikleyici herhangi bir faktör), içlerinde bulunan doğal savunma 

mekanizmalarını harekete geçirerek, yaşadıkları duruma tepki 

gösterebilmektedirler. ‘Sistemik kazanılmış dayanıklılık’ olarak 

adlandırılan bu savunma mekanizması çeşidinde, bitkilere ait olan 

birçok savunma hormonları rol alabilmektedir. Oksinin (indol-3-asetik 

asit; IAA), absisik asit, brassinosteroidler, etilen, giberellinler, 

jasmonik asit ve salisilik asit olarak adlandırılan bu çeşitli hormonların, 

bitkilerde birçok stres kaynağına toleransı artırdığı, bitki büyüme ve 

gelişmesini teşvik ettiği bilinmektedir (Meng ve ark., 2014, Xu ve ark., 

2016; Sytar ve ark., 2019; Ghasemi ve ark., 2021; Johnson ve Puthur, 

2021; Rhaman ve ark., 2021).   
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Ayrıca, bitkilerde önemli savunma hormonları olan bu hormonların 

dışında, yine bitkilerin savunmasında rol alabilen başka bir önemli 

hormon da ‘Melatonin (N-asetil-5-metoksitriptamin)’ hormonudur. 

Melatonin, organizmalarda doğal olarak oluşan endojen bir 

indolamindir. Molekül kütlesi 232.28, yoğunluğu 1.269 g cm3 olup, 

kimyasal formülü ise C13H16N2O2’dir (Sharif ve ark., 2018). Melatonin 

hormonu; salatalık (Cucumis sativus Linnaeus (Cucurbitales: 

Cucurbitaceae)), kivi (Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. 

(Ericales: Actinidiaceae)), lahana (Brassica oleracea Linnaeus 

(Brassicales: Brassicaceae)), havuç (Daucus carota Linnaeus (Apiales: 

Apiaceae)), çilek (Fragaria spp. Linnaeus (Rosales: Rosaceae)), 

domates (Solanum lycopersicum Linnaeus (Solanales: Solanaceae)) 

gibi birçok bitkiler tarafından ve alglerce de üretilebilmektedir. 

Hormon, bitkilerde, bitki hücresinin altında bulunan; kloroplast, 

sitoplazma, mitokondri ve endoplazmik retikulum gibi bölümlerden 

salgılanmaktadır (Back ve ark., 2016; Tang ve ark., 2018; Tan ve 

Reiter, 2020).     

Bitkilerde çok çeşitli görevlerde önemli faydaları bulunan melatonin 

hormonunun; tohumun çimlenmesi, tohum ve meyve gelişimi, bitki 

büyümesi ve vejetatif gelişme gibi olayların iyileştirilmesinde, 

fotosentetik süreçler ve ozmoregülasyon olaylarının düzenlenmesinde 

rol alabildiği, ayrıca yaprakların ve meyvelerin yaşlanmasını 

geciktirdiği bilinmektedir (Vurro ve ark., 2016; Arnao ve Hernández-

Ruiz, 2020; Buttar ve ark., 2020; Zhao ve ark., 2021). Bu hormon; 

flavonoidler, antosiyaninler ve karotenoidlerin biyosentezlerini tetikler. 
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Bitkilerde birincil, ikincil ve saçak köklerin gelişimini de destekler 

(Arnao ve Hernández-Ruiz, 2017). Melatoninin, bir diğer önemli 

faydası da hasat sonrasında depolanan birçok sebze ve meyvelerde 

çürümeyi azaltıp, ürünler üzerinde daha fazla sürelerde depolama 

imkanlarını sunabilmesidir (Duarte-Sierra ve ark., 2020; Onik ve ark., 

2021).   

Melatoninin, bitkiler dışında diğer canlılarda da önemli işlevleri 

bulunmaktadır. Bu hormon, hayvanlarda, motor aktivitelerden sorumlu 

olup, vücut ısısı değişikleri ve üreme fizyolojisi gibi birçok biyolojik 

süreçleri etkileyebilmektedir (Majidinia ve ark., 2018). Melatonin 

insanlarda ise kardiyovasküler hastalıkları önleyebilir, obeziteyle 

ilişkili bozuklukların yönetimini iyileştirebilir ve bazı tümörlere karşı 

mücadele edebilir (Loloei ve ark., 2019; Kong ve ark., 2020; Genario 

ve ark., 2021).  

Melatoninin, canlılar üzerinde yukarıda belirtilen olumlu 

özelliklerinden başka, diğer bir önemli faydasının da bitkilerde ortaya 

çıkabilen abiyotik ve biyotik stres faktörleri üzerinde stresi hafifletici 

veya büyük oranlarda azaltıcı etkisinin bulunmasıdır (Moustafa-Farag 

ve ark., 2020; Li ve Yan, 2021).   

1. ABİYOTİK STRES FAKTÖRLERİ 

Bitkilerde, çok çeşitli durum ve derecelerde ortaya çıkabilen abiyotik 

stres faktörleri, bazen olumsuz iklim koşullarından dolayı bazen de 

tarımsal üretim yapılan topraktaki olumsuz koşullar neticesinde ortaya 

çıkabilmektedir. Kendi içinde fiziksel ve kimyasal faktörler olarak 
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kategorilendirilebilen abiyotik stres faktörlerinin fiziksel açıdan oluşan 

stres faktörlerini; kuraklık, sıcaklık, ışık, radyasyon, su baskını, 

mekanik etkiler (rüzgâr, kar ve buz örtüsü) şeklinde, kimyasal açıdan 

oluşan stres faktörlerini ise hava kirlilikleri, bitki besin elementleri, 

bilinçsiz şekilde kullanılan pestisitler ve gübreler, toksinler, tuzlar ve 

toprak Ph’sı şeklinde ayırmak mümkündür (Kaya ve Doğanlar, 2016).  

Hava kirlilikleri, bitkiler de dahil olmak üzere tüm canlılar üzerinde 

olumsuz etkilere sahip olabilen, dikkate alınması gereken önemli bir 

abiyotik stres faktörüdür. Hava kirliliklerine neden olan önemli bir 

parametre ise ‘ağır metal kirlilikleri’dir. Aynı zamanda önemli bir 

tarımsal kirlilik etmeni olan ağır metal kirlilikleri, insanların kırsal 

alanlardan kentsel alanlara yaptıkları göçler ile meydana gelen hızlı 

kentleşme sonucunda, zorunlu bir ihtiyaç haline gelen sanayileşme 

aracılığıyla ortaya çıkabilmektedir. Sanayileşme durumunda, çeşitli 

sanayi kuruluşlarından atmosfere dağılan ağır metaller; havayı, oradan 

da yeryüzüne inerek yer altı ve yüzey sularını ve tarımsal üretimin 

yapıldığı alanlardaki kültür bitkilerini ve toprağa hızlıca nüfus ederek 

bu alanları kirletebilmektedir. Bunun sonucunda ise hem canlıların 

sağlığı olumsuz etkilenebilmekte, yaşadıkları çevre kirlenmekte, hem 

de tarımsal üretimde verim kayıpları yaşanmakta ve dolayısıyla 

tarımsal sürdürülebilirlik durumu sekteye uğrayabilmektedir (Kamran 

ve ark., 2021; Riaz ve ark., 2021).    

Ağır metal kirliliklerinde, Ni (nikel), Cd (kadmiyum), V (vanadyum) 

ve Pb (kurşun) gibi birçok elementler rol alabilmektedir (Ferronato ve 

Torretta, 2019; Huang ve ark., 2019; Shi ve ark., 2019; Wang ve ark., 
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2020). Ağır metal Cd elementi; kolay kolay biyolojik olarak 

parçalanamayan, canlılar üzerinde çeşitli zararlı etkilere sahip olan ve 

hava, su, toprak üzerinde oldukça olumsuz etkileri olabilen, önemli 

metallerden birisidir (Bundschuh ve ark., 2017; Shah ve ark., 2020; Xu 

ve ark., 2020).    

Cd düzeyleri; tarımsal üretim yapılan toprakta, uzun süreli olarak ve 

bilinçsizce fazla miktarlarda kullanılan pestisitler ve özellikle de 

fosfatlı gübreler aracılığıyla yükselebilmektedir. Buna göre, toprakta 

artan Cd konsantrasyonları sonucunda, sulama ve yağmurla yıkanmalar 

aracılığıyla, yine önemli miktarlarda Cd ağır metali sulara geçip, hem 

bu ortamları önemli derecede kirletebilmekte, hem de bu ortamlarda 

yaşayan canlıların sağlığında da olumsuz etkilere neden olabilmektedir 

(Tang ve ark., 2018; Nabaei ve Amooaghaie, 2019; Wang ve ark., 

2019).   

Küçük bir oranı dahi toksik etkilere yol açabilen Cd ağır metalinin 

tarımsal toprakta meydana getirdiği bulaşma, özellikle de gelişmekte 

olan ve gelişmiş ülkelerde ciddi bir sorun olarak düşünülmüş ve Cd-

elementsiz güvenilir gıda üretimi konusu, ülkelerdeki ilgili yetkililer 

tarafından, üzerinde önemle durulması gereken bir zorunluluk haline 

gelmiştir (Lin ve ark., 2018; Yang ve ark., 2019; Sabir ve ark., 2020).      

Tarımsal üretim yapılan toprakta, yüksek oranlarda bulunan Cd 

düzeyleri; yetiştiriciliği yapılan kültür bitkilerinde, fizyolojik, 

biyokimyasal, metabolik ve morfolojik anormalliklere neden 
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olabilmekte (Li ve ark., 2016) ve tarımsal verimlilik ciddi oranlarda 

olumsuz şekilde etkilenebilmektedir (Mehmood ve ark., 2018).      

Bunun yanı sıra, Cd ağır metali, bitkilerde hücre döngüsünü ve hücre 

bölünmesini etkileyebilmekte, bunun sonucunda kromozomal 

anormalliklere neden olarak, hatalı embriyoların ortaya çıkmasına 

neden olabilmektedir. Ağır metalin, bitkilerde bu etkisiyle ise sonuç 

olarak bitki büyüme ve gelişim mekanizmasında önemli sorunlar ortaya 

çıkabilmektedir (Hasan ve ark., 2015; Jing ve ark., 2020; Liu ve ark., 

2020).      

Toprak ortamından bitkilere, bitkilerden oluşan mahsulleri tüketecek 

insan bünyesine geçebilen Cd ağır metali, insanlarda, çeşitli kanser 

hastalıklarına, olumsuz mutasyonlara ve maalesef sakat ve anormal 

doğumlar olarak ortaya çıkan çeşitli teratojenik etkilere sebebiyet 

verebilmekte ve böylelikle insanların sağlığında ciddi olumsuz 

koşullara neden olabilmektedir (Hasan ve ark., 2015; Lin ve ark., 2018).    

Bu sebeplerden dolayı, Cd ile kirlenmiş toprakların iyileştirilmesi 

oldukça elzem bir durumdur. Toprağın Cd ağır metalinden 

temizlenebilmesi veya bu metalin toksik etkilerinin azaltılabilmesi 

amacıyla; seçilebilecek çözüm yolu elbette ki hem ekonomik olmalı 

hem de çevre üzerinde olumsuz etkiye neden olmamalı ve de tabii 

olarak sürdürülebilir bir yaklaşım olmalıdır.   

Melatonin, çoğu bitkilerde, ağır metallerden kaynaklanan stres 

toleranslarını artırabilen, çevreyle dost, sürdürülebilir bir yaklaşım 

örneğidir (Kaya ve ark., 2019; Altaf ve ark., 2021; Li ve Yan, 2021).    
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Melatonin hormonunun, Cd stresi altında bulunan bitkilerde, bu ağır 

metale karşılık bitkinin savunma mekanizmalarını harekete 

geçirebildiği ve Cd’nin bitkiye verdiği bazı zararları iyileştirebildiği, 

bitkinin Cd’ye toleransını artırdığı bazı çalışmalarla belgelenmiştir 

(Nawaz ve ark., 2016; Kanwar ve ark., 2018; Tiwari ve ark., 2020). 

Melatonin, Cd ağır metalinin bitkilerde neden olduğu kloroplast 

bozulması, mitokondrinin parçalanması gibi fitotoksik semptomları 

hafifleterek, bitkilere yardımcı olabilmektedir (Lee ve Back, 2017).  

Melatonin hormonunu zor koşullarla karşılaşan bitkiler kendileri 

üretebileceği gibi, bu hormon bitkilere eksojen olarak da 

uygulanabilmektedir. Bazı çalışmalarda, bitkilerin kök sisteminden 

veya sulama suyu aracılığıyla, tohumların kaplanmasıyla veya 

yaprakların püskürtülmesiyle melatonin hormonunun bitkilere 

dışarıdan uygulanmasının, bu bitkilerde Cd toleransını arttırdığı 

bildirilmiştir (Cai ve ark., 2017; Tang ve ark., 2018). Yine başka bir 

çalışmada, eksojen olarak uygulanan melatonin aracılığıyla, bitkilerde, 

büyümenin daha fazla olduğu ve antioksidan aktivitelerin artarak 

(Debnath ve ark., 2018), Cd stresinin hafiflediği yakın zamanda 

bildirilmiştir (Mir ve ark., 2020).  

Başka bir çalışmada; yonca (Medicago sativa Linnaeus (Fabales: 

Fabaceae), domates (S. lycopersicum), buğday (Triticum spp. Linnaeus 

(Poales: Poaceae)) ve tamarillo (Solanum betaceum Cav. (Solanales: 

Solanaceae)) bitkilerinde dışarıdan melatonin uygulanmasıyla, Cd 

stresine karşılık Cd toleransının artış gösterdiği ve Cd fitotoksisitesinin 

hafiflediği ortaya konulmuştur (Tang ve ark., 2018).  
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Melatoninin bitkilere dışarıdan uygulanmasının getirdiği başka bir 

olumlu özellik ise eksojen melatonin uygulamalarının, bitkilerde; 

sıcaklık, kuraklık, soğukluk ve tuz stresi gibi fiziksel ve kimyasal olan 

olumsuz abiyotik stres koşullarına dayanıklılığı daha fazla 

artırabilmesidir (Visentin ve ark., 2016; Du ve ark., 2018; Min ve ark., 

2019). Konuyla ilgili olarak yapılan bir çalışmada, Bermuda spp. çim 

türünde dışarıdan melatonin uygulanmasıyla bu çimde, birçok abiyotik 

stres toleranslarının artış gösterdiği bildirilmiştir (Shi ve ark., 2014).      

Bir diğer örnek çalışmada, tohumların melatonin ile uygulanmasının, 

tohum ağırlığı gibi çeşitli tohum özelliklerini olumlu yönde 

destekleyerek, bitki verimini artırdığı ve bitkilerin abiyotik stres 

faktörlerine karşı daha dirençli olduğu bilinmektedir (Ahmad ve ark., 

2021; Heshmati ve ark., 2021).    

Ağır metallerden başka, hava kirliliklerine yol açabilen bir diğer önemli 

parametre ise ‘asit yağmurları’dır. Hammaddesi tarıma dayalı olan 

çoğu sanayi kuruluşları, birçok ülkelerde yaşanan hava kirliliklerinin 

önemli bir tetikleyicisi olabilmektedir. Ülkemizde de çok sayıda 

bulunan bu kuruluşların, zararlı kimyasal ve gazların dışarıya akışını 

önleyici uygun filtreleri kullanmamaları nedeniyle, atmosfere, kükürt 

dioksit, azot dioksit, karbon dioksit gibi gazları salıvermeleriyle, 

zamanla havada biriken zararlı gazlar önemli derecede hava 

kirliliklerine neden olabilmektedirler (Shohel ve ark., 2018). 

Atmosferde oransal olarak fazlaca bulunan kötü etkili bu gazlar; 

yağmur, kar, sis, çiy gibi doğa olayları aracılığıyla yeryüzüne inerek, 

bitkilerde çeşitli stres kaynağı oluşturabilmekte ve canlıların sağlığında 
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ise ciddi oranlarda sorunlara yol açabilmektedirler. Atmosferdeki 

zararlı gazların bu şekilde iklimsel etkilerle yeryüzüne inmesi olayına 

‘Asit yağmurları’ denilmektedir. Ayrıca, bu etkilerin dışında, asit 

yağmurları yağdığında, tatlı su kaynaklarına da kolaylıkla 

ulaşabilmekte, buradaki suların kalitelerini bozmakta ve hatta sularda 

yaşayan canlıların ölümlerine bile neden olabilmektedirler (Yadu ve 

ark., 2020).  

Bitkilerde, asit yağmurlarından kaynaklanan stresin önlenmesiyle ilgili 

yapılan bir çalışmada, melatonin hormonunun asit yağmuru stresini 

azaltarak, bitkilere yardımcı olabildiği kanıtlanmıştır (Debnath ve ark., 

2020).      

2. BİYOTİK STRES FAKTÖRLERİ 

Abiyotik stres faktörlerinden başka bitkilerde ortaya çıkabilen ‘biyotik 

stres faktörleri’ de bitkilerde önemli derecede olumsuzluklara sebebiyet 

verebilmektedir. Bitkilerde meydana gelebilen biyotik stres faktörlerine 

ait genel tetikleyiciler; yabani bitkiler, zararlı böcekler, hayvanlar ve 

hastalık mikroorganizmaları (virüsler, bakteriler ve funguslar) olarak 

sınıflandırılabilirler (Kaya ve Doğanlar, 2016).  

Üreticiler, tarımsal üretim sürecinde yetiştirdikleri kültür bitkilerinin 

üretiminden hasada kadar geçen zamanda, biyotik stres faktörlerinden 

özellikle de zararlı böcekler ve hastalık mikroorganizmalarıyla yoğun 

bir şekilde mücadele etmektedirler. Bu amaçla üreticiler, günümüzde, 

çoğunlukla hemen hızlı çözüm olabilmesi açısından, çeşitli 

kimyasalları, kimyasal içerikli pestisit ve gübreleri bilinçsiz bir şekilde, 
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doz aşımı olarak kullanabilmekte ve bu şekilde doğal denge tahrip 

olmaktadır. Her ne kadar o anlık hızlı bir çözümmüş gibi görünse de 

bilinçsiz bir şekilde kullanılan pestisit ve gübrelere karşı zararlı 

organizmaların dayanıklılık göstermesi ve kimyasal bileşiği tanıyarak 

o bileşiğin başka bir kullanımında artık ondan etkilenmemesi şeklinde 

ortaya çıkan ‘dayanıklılık’ sorunu, gittikçe artış göstermektedir. Bu 

yüksek olası yaşanabilecek dayanıklılık problemi ise hem tarımsal 

üreticiler üzerinde ciddi bir ekonomik kayıp yükü oluşturacak, hem de 

kullanılan kimyasal bileşiklerin canlılar ve çevre üzerindeki olumsuz 

etkileri daha da artış gösterecektir. Bu sebeple, bitkilerde ortaya 

çıkabilecek biyotik stres faktörlerine karşı, üreticiler tarafından 

seçilebilecek mücadele yönteminde, hem canlı ve çevre üzerinde 

olumsuz etkinin olmadığı veya oldukça düşük olduğu, hem de 

ekonomik ve sürdürülebilir mücadele yöntemleri yaklaşımları tercih 

edilmelidir (Foley ve ark., 2011; Duman ve Altuntaş, 2018; Altinok ve 

ark., 2019; Kaçar ve Koca, 2020).     

Buna göre, bu çalışmada önceden de belirtildiği üzere, melatonin 

hormonunun kullanımı, ekonomiklik, olumlu etkileşimlik ve 

sürdürülebilirlik açısından oldukça uygun olan bir yaklaşımdır. 

Melatonin hormonunun, özellikle de fungal ve viral kaynaklı 

hastalıklara karşı, bitkilerde savunma mekanizmalarını harekete 

geçirerek, dayanıklılık oluşturduğu ve böylece bitki hastalıklarına karşı 

mücadele ettiği bilinmektedir (Moustafa-Farag ve ark., 2020).  
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SONUÇ 

Dünya’da sanayi devriminden bu yana, çoğu ülkede olduğu gibi 

ülkemizde de yaşanan hızlı kentleşme ve sanayileşmeler aracılığıyla 

artan bir sorun haline gelen ağır metal kirlilikleri ve asit yağmurları gibi 

hava kirliliği parametreleri ile sıcaklık, kuraklık, tuz stresi gibi diğer 

olumsuz abiyotik koşulların baskısı, tarımsal üreticilerin yetiştirdiği 

bitkiler üzerinde, her geçen gün ciddi oranlarda artış 

gösterebilmektedir. Bunun yanı sıra, abiyotik faktörlerden başka; 

böcek, bakteri, fungus, virüs gibi biyotik stres kaynakları ve bu 

organizmalara karşı üreticiler tarafından, bilinçsiz şekillerde kullanılan 

kimyasal gübre ve pestisitlerin varlığı da bitkiler üzerinde, az veya çok 

ölçüde, devamlı olarak stres oluşturabilecek faktörlerdir. Konuyla ilgili 

olarak küçük bir örnek vermek gerekirse, biyotik bir strese karşı 

kullanılan kimyasal gübre ve pestisitlerin abiyotik faktörlerden ağır 

metal kirliliklerini artırabileceği göz önünde bulundurulursa, aslında, 

abiyotik ve biyotik stres faktörlerinin hepsi de birbirleriyle bağlantılı 

olup, bir stres kaynağını bir diğerinden ayırmak oldukça güçtür. Ortaya 

çıkan bu tablo, her ne kadar karmaşık gibi görünse de, bir stres 

kaynağının hafifletilmesinin bile, bir zincirin tüm halkalarını olumlu 

ölçüde ne denli etkileyebileceğini bilmek ve bu amaçla hareket etmek 

en doğru yaklaşım olacaktır.      

Bu doğrultuda, herhangi bir stres kaynağının azaltılabilmesi amacıyla, 

seçilebilecek çözüm yolu elbette ki hem ekonomik olmalı hem de canlı 

ve çevre üzerinde olumsuz etkiye neden olmamalı ve de tabii olarak da 

sürdürülebilir bir yaklaşım olmalıdır. Buna göre, bitkilerin doğal 
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mekanizmasında zaten var olan melatonin hormonunun eksojen olarak 

kullanımı, birçok olumlu özellikleriyle birlikte, çevreyle dost ve 

sürdürülebilir bir yaklaşımdır. Ayrıca, melatoninin bitkilere dışarıdan 

uygulanmasının, bitki korumada kullanılan diğer sentetik kimyasallarla 

karşılaştırıldığında, insanlar başta olmak üzere canlılar ve onların 

yaşadığı çevreleri üzerinde hiçbir olumsuz etkisinin bulunmadığı 

bilinmektedir (Agathokleous, 2017).  

Tıpkı bir felaket senaryosu gibi görünse de çoğu bilimsel çevreler 

tarafından, yakın bir gelecekte öngörüldüğü üzere, çarpık kentleşmenin 

artmasıyla, dünyada yaşanacak tarımsal kirlilik düzeyleri her geçen gün 

artış gösterebilecek ve canlılar üzerinde abiyotik stres kaynağına yol 

açan iklim değişiklikleri ise daha fazla yaşanmaya başlayacaktır (Hong 

ve ark., 2020). Böyle bir tablonun iyileştirilmesinde, mutlaka yapıcı ve 

sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç bulunmaktadır ve melatonin hormonu, 

böyle bir çözümü bizlere sunabilecek bir ışığa sahiptir. Elbette ki, böyle 

bir çözüm önerisinin yaygınlığı ve kalıcılığının test edilebilmesi için, 

yapılacak tarla çalışmalarında, daha çok kültür bitkileri üzerinde 

melatonin hormonunun denenmesi ve hormonun, bitkiler üzerindeki 

etki mekanizmalarının tam olarak ortaya çıkarılması, oldukça önem arz 

etmektedir.     
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GİRİŞ 

İklim değişikliği, hem dünya yörünge hareketi, volkanik faaliyetler, 

yeryüzü kabuk hareketleri gibi atmosferik faktörlerin hem de sera 

gazı artışı gibi beşerî faktörlerin neden olduğu atmosfer 

koşullarındaki değişiklikleri ifade eder. Küresel sıcaklıktaki ortalama 

artışı ifade eden küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği gelecekte 

önemli küresel değişikliklere neden olacaktır. 

Küresel ısınma sadece ortalama sıcaklık artışı ve yağış rejimi üzerine 

bir değişikliğe neden olmaz, aynı zamanda sıcaklık ve yağış 

değişimine bağlı olarak sel, kuraklık, sıcak hava dalgaları, hortum, 

kasırga gibi aşırı hava olayların yoğunluğunda da değişikliğe neden 

olur. İklim değişikliklerin etkileri, deniz seviyesinin yükselmesi, 

buzulların erimesi, bitki ve hayvan türlerinin azalması, okyanus 

sıcaklığının yükselmesi, kış mevsimin kısalmasıyla birlikte erken 

ilkbahar gelmesi gibi dünyada çeşitli şekillerde görülmesi 

beklenmektedir. 

Küresel ısınma sorunuyla etkin bir şekilde mücadele edebilmek için 

ilk olarak 1988 yılında Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli 

(IPCC) düzenlenmiş ve iklim değişikliği konusunda derinlemesine 

araştırmalar yapılmıştır. Son olarak düzenlenen Hükümetler arası 

İklim Değişikliği Paneli (IPCC); iklim değişikliğine ilişkin altıncı 

raporunda (2021) önemli bilimsel kanıtlar ortaya konulmuş ve tüm 

dünya tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca bu rapora göre küresel 

ısınmanın dünya üzerinde ciddi etkilerinin olduğu ve antropolojik 
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faaliyetlerinden kaynaklandığı karbondioksit (CO2) ve diğer sera 

gazı emisyonlarının sürekli artışın, yirminci yüzyılın ortalarından 

küresel ısınmaya neden olması beklenmektedir. Özellikle bu raporda 

insanların mevcut fosil yakıtları tüketimini azami miktara 

indirmedikleri sürece, dünyada her yirmi yılda 1.5 oC artacağı 

belirtilmektedir. 

İklim değişiklikleri ve artan dünya nüfusu tarımsal faaliyetlere daha 

profesyonel olarak bakmayı zorunlu kılmaktadır (Yılmaz ve Soysal, 

2021). Sürdürülebilir tarım ekonomik olarak sağlanacaksa tarımsal 

yönetim üretim ve yönetim paradigmaları değiştirilmelidir (Yılmaz 

ve ark., 2021). Nüfus artışına ve değişen beslenme düzenine bağlı 

olarak tarımsal üretimin gelecek yıllarda artırılması gerekmektedir 

(Soysal ve Yılmaz, 2021). Ancak bu tarımsal üretim artışı çevreyi 

koruyarak ve tarımın iklim değişikliğine karşı duyarlılığını azaltacak 

şekilde gerçekleştirilmelidir. Tarımsal üretimde iklim en önemli 

çevre faktörüdür. Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin 

neticesinde tarım ve hayvancılık üretimi, girdi kaynakları ve tarımsal 

sistemlerin diğer komponentlerin üzerine etkileri beklenmektedir. 

Tarımsal üretimden kaynaklı küresel ısınmaya neden olacak etkileri 

kontrol altına alabilmek için sera gazı salınımlarını, kimyasal bitki 

besin maddeleri ve zararlı pestisitlerin kullanımı ile ilgili tarımsal 

faaliyetlerin en aza indirilmesi gereklidir. İklim değişikliği, tarımsal 

faaliyetlerden kaynaklanan çevre sorunları arasında önemli hale 

gelmiştir. Tarımsal faaliyetler hem küresel ısınmayı tetiklerken hem 

de küresel ısınmanın olumsuz yönlerinden etkilenmektedir. 
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Dünya nüfusunun giderek artması, kontrol edilemeyen şehirleşme ve 

hızla artmaya devam eden sanayileşme ile enerji ve yakıt tüketimi 

artmış ayrıca doğal kaynaklar yok olmaya başlamış neticesinde de 

atmosfere salınan sera gazlarının artmasıyla birlikte küresel ısınma 

hızla devam etmektedir. Küresel ısınmanın hızlı artışına bağlı olarak, 

hidrolojik döngüde dalgalanmalar, tarımsal üretim ve gıda 

güvenirliği, enerji kaynakları, temiz su kaynakları, verimli topraklar, 

orman ve bitki örtüsü, insan sağlığı, bitki ve hayvan tür sayısı, 

ulaştırma ve turizm üzerine doğrudan ya da dolaylı olumsuz etkilerin 

ortaya çıkması beklenmektedir. Küresel ısınmanın hızlanması sadece 

ekosistemi değil aynı zamanda canlı yaşamını da etkilediğinden hem 

ulusal hem de uluslararası seviyede önemli bir konu haline gelmiştir. 

1. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

Küresel ısınma ve iklim değişikliği birbirinin yerine kullanılsa da 

aslında farklı terimlerdir. Sera etkisi, güneş ışınlarının sera gazları 

tarafından dünya yüzeyine yakın bir yerde tutulması ve buna bağlı 

olarak dünyanın istenilenden daha fazla ısınmasıdır. Atmosferde 

bulunan karbondioksit (C2O), su buharı (H20), metan (CH4), azot 

oksit (N2O) ve diğer sera gazlarına bağlı olarak sera etkisinin 

artmasıyla yer kürenin yüzey sıcaklığında ortalama 0.8-1.5 oC 

derecelik bir artış meydana gelmesi küresel ısınma olarak adlandırılır. 

İklim değişikliği, küresel ısınmaya bağlı olarak hem doğal iklim 

değişiklikleri hem de antropojenik faaliyetler sonucunda dünyada 

yerel, bölgesel ve küresel olan iklimdeki değişikliklerdir. 
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19. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa’da başlayarak tüm dünyada 

hızla ilerleyen sanayi devrimi başlamış ve bu süreçten itibaren 

günümüze kadar küresel ortalama sıcaklığı ortalama 0.6 oC’ lik bir 

artış gözükmüştür. Fosil yakıtların üretimi ve tüketimi, çeşitli 

kimyasalların kullanımı, tarımsal faaliyetler, ormansızlaştırmadan 

kaynaklanan atıklar ve diğer endüstriyel faaliyetler gibi bazı insan 

faaliyetleri, atmosferdeki başta karbondioksit (CO2), metan (CH4) 

ve azot oksit(N2O) olmak üzere sera gazı salınımları artmıştır ve 

sonucunda doğanın bozulmasına bağlı olarak küresel ısınma ve iklim 

değişikliği tetiklenmektedir. Şekil 1’de fosil yakıtların 

kullanılmasıyla birlikte küresel ısınmaya insan faaliyetlerinin etkisi 

en yüksek enerji yakıt tüketimi %49’luk payla olduğu gözükmektedir 

(Özmen, 2009). 

 

 
Şekil 1: İnsan Faaliyetlerinin Küresel Isınmaya Katkısı (Özmen, 2009) 
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Çizelge 1’ de görüldüğü üzere küresel sera gazı emisyonları enerji, 

tarım, sanayi ve atık şeklinde dört başlık altında toplanmıştır. Sera 

gazı emisyonlarının neredeyse dörtte üçü enerji tüketimimizden 

kaynaklanmaktadır. 

Çizelge 1: Küresel Sera Gazı Emisyonlarının Sektördeki Payı 

 

Sektör Küresel Sera Gazı Emisyonları Payı 

Enerji %73,2 

Tarım %18,4 

Endüstri %5,2 

Atık %3,2 
 

Küresel ısınmaya neden olan faktörler doğal ve yapay olmak üzere 

iki grupta toplanırlar. Doğal faktörler; güneş hareketi, dünyanın 

presesyon hareketi, el-nino hareketi, yapay faktörler; fosil yakıtların 

kullanımı ve sera gazı etkisidir. 

Doğal Faktörler; 

i) Güneş Hareketi: Yeryüzünde meydana gelen kıta 

hareketleriyle birlikte güneş lekelerinin ve güneşin manyetik 

alanındaki dalgalanmaların iklim değişikliğine etkisi 

bulunmaktadır (Ersoy, 2006). 

 

ii) Dünyanın Presesyon Hareketi: Bilim insanları tarafından 

1930’lu yıllarda 23.000 yılda bir dünyanın kendi ekseni 

etrafındaki dönüşü esnasındaki deviniminde eksen eğikliğine 

bağlı olarak dünyanın ekseninde doğrusal bir kayma ve aynı 

zamanda doğrusal bir sapma olduğu ispat edilmiştir. Bunun 

sonucunda dünyada soğuk dönemler gerçekleşmektedir ve bu 
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dönemlerde 100.000 yıl süreçte 10.000 yıl süre ile sıcak dönemler 

gerçekleşir. Bu sıcaklık değişimi küresel ısınmayı tetiklemektedir 

(Şaylıkay, 2010). 

 

iii) El- nino Hareketi: El- nino mevsim normallerin üzerindeki 

sıcaklıktır ve bu hareket Tropikal Doğu Pasifik Okyanusu'nda 

deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalden 2, 5 OC daha yüksek 

olmasına neden olmuştur. Buna bağlı olarak atmosferde 

istenilenden şiddetli hava olayları ve doğal afetler olmasıyla 

küresel ısınma meydana gelir. El- nino hareketleri benzer olsa 

da yıllara göre şiddeti, büyüklüğü iklim ve çevreye etkisi 

farklıdır (https://www.turkcebilgi.org/cografya/genel- cografya 

/el-nino---guney-salinimlari-31867_2.html. Erişim Tarihi: 

06.01.2022). 

 
Yapay Faktörler 

 
i) Fosil Yakıtların Kullanımı: Küresel enerji için fosil 

yakıtlardan en çok kömür devamında ise petrol ve doğal gaz 

kullanılmaktadır. Sanayileşme, şehirleşme ve nüfusun 

artmasıyla beraber endüstri, ulaşım, tarım ve ısınma için fosil 

yakıtların kullanımının artmasıyla salınan CO2 küresel 

ısınmanın hızlanmasına yol açmaktadır. 

 

ii) Sera Gazı Etkisi: Kömür ve diğer fosil yakıtların kullanımının 

artmasıyla birlikte sera gazlarının salınımları artmaktadır. 

Hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (IPCC) son raporunda 

küresel ısınmaya insan faaliyetlerinin kesin olarak neden olduğu ve 

https://www.turkcebilgi.org/cografya/genel-cografya/el-nino---guney-salinimlari-31867_2.html
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sera gazlarının bugün kontrol altına bile alınsa önümüzdeki 30 yıl 

için etkileri devam edecektir. 

 

İklim değişikliğinin etkileri, çevre üzerindeki etkiler; okyanus ve 

sahil bölgeleri, su kaynakları, toprak ve orman, ekosistem üzerindeki 

etkiler ve toplum üzerindeki etkiler; tarım sektörü, insan sağlığı, 

enerji kaynakları, ulaştırma ve turizm sektörü üzerine etkileri olmak 

üzere iki gruba ayrılmıştır (EAA,2017). Bunun yanı sıra iklim 

değişikliğin ekonomi üzerine dolaylı etkilerde göz ardı edilemeyecek 

durumdadır. 

Küresel ısınma olgusundan hem çevre hem de insan yaşamı olumsuz 

yönde etkilenmektedir. Küresel ısınmayla buzulların erimesi ve 

okyanus suların genişlemesiyle deniz seviyesinde yükselme meydana 

gelir. Deniz seviyesinin yükselmesiyle sahil bölgelerde, kıyıların 

aşınmasıyla birlikte sel ve taşkınlar meydana gelecek bu da toprak 

kayıplarına neden olacaktır. Bazı kıyı bölgelerin yok olmasıyla 

mecburi göçler yaşanacaktır. Sıcaklığın artmasıyla birlikte birçok 

bölgede aşırı buharlaşma nedeniyle su seviyeleri düşecek ve bu da 

şiddetli sağanak yağışların sel olasılığını artırmasına neden olacaktır. 

Küresel ısınmayla orman ve ekosistemdeki dengeler bozulabilir. 

Hem karada hem de okyanusta belirli bir iklim kuşağında bir arada 

bulunan bitki ve hayvan tür sayısında azalmalar hatta bazı türlerin 

yok olma tehditti altındadır. 

Seldeki olası artış ile su ve kanalizasyon altyapısına verilen hasar, 

yetersiz ve kirli su kaynakları, kuraklık bulaşıcı hastalıkları 
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yaygınlaştırabilir. Ozon gibi fotokimyasal kirleticilerin 

konsantrasyonu, daha yüksek sıcaklıklarda artma eğilimindedir. 

Ozon özellikle astımı ve diğer akciğer rahatsızlıklarını 

tetiklemektedir. 

Tarım ve küresel ısınma arasında hem negatif hem de pozitif bir 

ilişki vardır. Bir taraftan iklimdeki sıcaklık artışına bağlı tarımsal 

ürün kaybı oluşurken diğer bir taraftansa iklim değişikliğiyle soğuk 

olan bölgelerde tarıma kullanılabilir hale gelmektedir. Ayrıca 

günümüzde artan tarımsal faaliyetler sonucunda sera gazı 

salınımlarının neticesinde küresel ısınmayı olumsuz etkilemektedir. 

Enerji sektöründe fosil yakıtların kullanımıyla ortaya çıkan 

karbondioksit ve diğer sera gazları küresel ısınmayı tetikleyerek, 

çevre, sosyal ve ekonomi üzerine olumsuz etkileri oluşturmaktadır. 

Atmosferdeki sera gazı konsantrasyonundaki artış, iklim 

değişikliğine ve küresel ısınma etkisine yol açmasıyla Kyoto 

Protokolü, iklim değişikliğine ilişkin Paris Anlaşması'nın 

imzalanması ve sera gazı etkisinin olumsuz sonuçlarını kontrol 

etmeye yönelik diğer uluslararası girişimleri harekete geçirmiştir. 

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini 

önleyebilmek için ilk olarak 1992 yılında Rio De Janeiro’da 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 

Dünya Zirvesinde kabul edilmiş, 1994 yılında yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye bu sözleşmeye 24 Mayıs 2004 tarihinde resmen taraf olarak 

katılmıştır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
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(BMİDÇS) amacı, sera gazı emisyonlarını kontrol altına alabilmek, 

araştırma ve teknoloji üzerinde taraflarla iş birliği yapmak ve sera 

gazının etki ettiği alanların korunmasıdır. 

Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi (BMİDÇS) içerisinde 11 Aralık 1997'de kabul edilmiş, 

karmaşık bir onay süreci nedeniyle 16 Şubat 2005'te yürürlüğe 

girmiştir. Kyoto Protokolü'nün 192 Tarafı bulunmaktadır. Kyoto 

Protokolü, gelişmiş sanayi ülkelerin sera gazı emisyonlarını uygun 

olarak sınırlamaya ve azaltmaya karar vererek Birleşmiş Milletler 

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesini işler hale getiriyor. 

Sözleşmenin kendisi bu ülkelerden sera gazı emisyonları için 

önlemler almalarını ve periyodik olarak rapor vermelerini ister. 

Türkiye 26 Ağustos 2009 tarihinde Kyoto Protokolü’ne taraf 

olmuştur. 

Paris Anlaşması, iklim değişikliği konusunda yasal olarak bağlayıcı 

bir uluslararası anlaşmadır. 12 Aralık 2015'te Paris'te 196 taraf 

tarafından kabul edilmiş ve 4 Kasım 2016'da yürürlüğe girmiştir. 

Paris Anlaşmasının amacı, Kyoto Protokolünün 2020 yılında sona 

ermesi nedeniyle küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelere kıyasla 2 

oC’ nin çok altında, tercihen 1.5 oC ile sınırlamaktır. Paris Anlaşması 

hem ilk kez bağlayıcı bir anlaşma olması hem de tüm ulusları iklim 

değişikliğiyle mücadele etmek ve etkilerine uyum sağlamak 

amacıyla ortak bir amaçta buluşturarak iklim değişikliği sürecinde 

bir dönüm noktası olmuştur. 
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Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UN environment) ve Dünya 

Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından 1988 yılında kurulan 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli IPCC'nin 195 Üye ülkesi 

bulunmaktadır. IPCC, insan faaliyetlerinin neden olduğu iklim 

değişikliği etkileri ve gelecekteki olası riskler hakkında düzenli 

bilimsel değerlendirmeler sağlamak ve ayrıca uyum ve azaltma 

seçeneklerini öne sürmek için kurulmuştur. 

2. KÜRESEL ISINMA ve TARIM 

Fosil yakıt enerjisinin kullanımı, ormansızlaşma, tarımsal 

faaliyetlerin artması sonucunda yayılan CO2, hem diğer sera 

gazlarından daha yüksek hacimlerde yayıldığından hem de çok uzun 

bir süre atmosferde kaldığından, insan kaynaklı iklim değişikliğine en 

büyük katkıdır. Enerji sektöründen sonra tarım hem dolaylı hem 

dolaysız olarak küresel ısınmaya neden olan ikinci sektördür. 

Tarımsal faaliyetlerin sonucunda oluşan metan (CH4) ve azot oksit 

(N2O,) antropojenik iklim değişikliğine karbondioksitten (CO2) sonra 

en büyük katkıdır. 

Tarım, 2021 yılında toplam küresel sera gazı kaynağının yaklaşık 

%24'üne katkıda bulunmaktadır ve toplam insan faaliyetlerinin 

neden olduğu %52 metan ve %84 azot oksit küresel sera gazı 

emisyonlarını oluşmaktadır. 
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Şekil 2: İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerindeki Etkisinin Akışı 

(Kim, Chang-Gil ve ark.,2009) 
 

Şekil 2’de iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerindeki etkilerinin 

akışında, iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerindeki etkileri, 

çiçeklenme ve hasat mevsimlerinin değişmesi, ürün kalite değişikliği 

ve ekime uygun alanların değişmesi gibi biyolojik değişikliklerdir. 

Göçlerin yaşanması, biyoçeşitlilikteki değişimler iklim değişikliğinin 
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neden olduğu tarım ekosistemindeki değişikliklerdir. Ayrıca 

hayvancılık sektöründe iklim değişikliği, döllenme ve üreme gibi 

alanlarda biyolojik değişiklikler meydana getirmekte ve ayrıca mera 

üretim modellerini de etkilemektedir. İklim değişikliği, sıcaklık, 

yağış, buharlaşma ve toprak nem içeriği gibi aşırı hava olayları yeraltı 

su seviyesi ve sıcaklığı, akarsuların akışı ve göllerin su kalitesindeki 

gibi meydana gelen değişiklikler hidrolojiyi etkiler. 

Şekil 3’ de görüldüğü üzere küresel ısınmanın tarım üzerine etkisi 

sıcaklık, yağış ve karbondioksit (CO2) değişimiyle birlikte yapılan 

araştırmalardan yola çıkarak olumlu ve olumsuz olarak 

sınıflandırılmaktır. Küresel ısınmanın tarıma olumlu etkileri, 

atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunun artmasının neden 

olduğu gübreleme etkisi nedeniyle ürün verimliliğinin artması, 

tropikal ve/veya subtropikal ürünlerin üretimine uygun alanların 

genişletilmesi, birden çok ürün üretiminin yaygınlaşmasıdır. Ekim 

süresinin uzatılmasına, düşük sıcaklıkların kışlık ürün verdiği 

zararların azaltılmasına ve koruma altındaki ekim tesislerinde 

yetiştirilen tarımsal ürünlerin ısınma maliyetlerinin düşürülmesine 

kadar uzanmaktadır. Küresel ısınmanın olumsuz etkileri ise 

sıcaklıkların artmasıyla değişen büyüme periyodu nedeniyle ürün 

verimi ve kalitesinde azalma, tarımsal ürünlerde yabancı ot, hastalık 

ve zararlıların artması, organik maddelerin hızla ayrışması nedeniyle 

arazi verimliliğinin azalması ve yağışların artmasına bağlı erozyon 

olması ve toprak kayıplarının olmasıdır. 
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Şekil 3: Küresel Isınmanın Tarım Sektörü Üzerindeki Olası Etkileri 

(Kim, Chang-Gil ve ark., 2009) 

2.1. Küresel Isınmanın Tarım Uygulamalarına Etkisi 

Modern tarım teknolojileri, çiftçiler tarafından verim miktarı ve 

kalitesi ile hayvancılık ve bitkisel üretim açısından tarımsal üretimi 

artırmak için kullanılan verimli modern tarım uygulamalarıdır. 

Tarım modernizasyonu, bilimsel yöntemlerin tarımsal üretime 

uygulanmasını ifade eder. Modern tarım teknolojileri, sulama, 

aşılama, inorganik gübreleme, pestisit ve herbisitlerin uygulanması, 

yeni çeşit gibi tarımsal uygulamaları kapsamaktadır. Küresel 

ısınmanın tarımsal uygulamalar üzerine hem pozitif hem de negatif 

etkisi vardır. 
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2.1.1. Küresel Isınmanın Tarım Uygulamalarıyla Pozitif 

Etkileşimi 

Tarım uygulamalarının yaygın olduğu bazı bölgeler, ekolojiye bağlı 

olarak doğal yaşam, oksijen üretimi ve iklim gibi çeşitli olumlu 

çevresel etkilere sahiptir. Gübrelemenin hava üzerinde olumsuz etkisi 

olsa da dolaylı olumlu etkileri vardır. Tarım yapılan arazilerdeki 

bitkilerin fotosentez gerçekleştirmesi ile oksijen (O2) oluşur ve 

atmosferdeki oksijen (O2) miktarını artırır. Tarım alanların oksijen 

üretimi ormanlardan ve boş alanlardan daha fazladır. 

Karbondioksit (CO2) konsantrasyonunu etkileyen faktörler arasında 

bitki besin maddelerin mevcudiyeti, bitki tür ve çeşitleri, sıcaklık, 

yağış ve diğer çevresel faktörler yer alır (IPCC, 1996). Bununla 

birlikte gübreleme yapılması tarımsal verimlilikte bazı artışlara yol 

açabilir. Atmosferik karbondioksit (CO2) seviyelerinin bazı bitkiler 

üzerindeki olumlu etkiye sahip olması, büyüme hızını artırması ve 

terleme oranlarının düşürmesi beklenmektedir. 

Bitkiler fotosentez sistemlerine göre C3, C4 ve CAM bitkileri olarak 

sınıflandırılabilir. Patates, çeltik, soya, buğday ve sebzeler gibi C3 

bitkileri karbondioksit (CO2)’ den fazladan faydalanabilir. Yüksek 

karbondioksit (CO2) genellikle çoğu ürün üzerinde faydalı etkiye 

sahiptir. C4 bitkileri çoğunlukla tropik kökenlidir ve mısır, darı, 

sorgum ve şeker kamışı gibi tarımsal açıdan önemli bitkiler içerir. C4 

bitkilerinin karbondioksit (CO2) artışından daha az faydalanırken 

CAM bitkileri ise etkilenmesi olası değildir. 
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Tarımsal uygulamaların başında sulama gelmektedir. Küresel 

ısınmanın neticesinde yağışların artmasıyla bazı bölgelerde daha 

yüksek üretime ve sulama için daha fazla su sağlanabilir. Ayrıca 

tarımsal uygulamaların etkisiyle bitkiler daha yüksek karbondioksit 

(CO2) seviyeleri altında suyu daha verimli kullanabilirler. 

Küresel ısınmanın neden olduğu olumsuz iklim ve iklim koşulları, 

hastalık ve zararlıların artışı, toprak yapısının değişikliğiyle coğrafi 

bölgelere uygun yeni tohum çeşitlerin kullanılmasıyla daha yüksek 

tarımsal ürün elde edilmesini sağlayarak gıda güvenliğini artırmaya 

yardımcı olunabilir. 

İklim değişikliğinin hayvancılık üzerinde de etkisi vardır. Ilıman 

bölgelerdeki soğuk dönemlerin yoğunluğu ve uzunluğu sıcaklıkların 

artmasıyla azaldığından, yem gereksinimleri azalabilir, genç 

hayvanların hayatta kalması artabilir ve hayvan barınaklarının 

ısıtılması için enerji maliyetleri düşebilir. 

2.1.2. Küresel Isınmanın Tarım Uygulamalarıyla Negatif 

Etkileşimi 

Aşırı iklim olayların sıkılığındaki değişikliklere ek olarak, yağış 

miktarında azalma ve yüksek sıcaklık, birçok bölgede toprak 

neminin yanı sıra sulama için mevcut suyu azaltabilir ve birçok 

bölgenin sulanmayan alanlarında bitki gelişimini olumsuz yönde 

etkileyebilir. 
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Küresel ısınmanın sıcaklık ve yağışlardaki değişimler kurak ve yarı 

kurak bölgelerde tarımsal verim ve kalitesi için sulamanın önemi 

artmıştır. Yanlış ve bilinçsiz sulama uygulamalarıyla, yeraltı suların 

yükselmesi, tuzluluk miktarı değişimi ve kimyasal katkı 

maddelerinin kalıntıları sulama suyuyla birlikte derinlere inmekte bu 

da su kaynaklarında zararlı bileşenlerin birikmesiyle sadece toprak 

erozyonuna değil aynı zamanda tüm canlılar üzerinde hastalık ve 

zararlı etkilere yol açmaktadır. Aşırı sulama ile kullanılabilir su 

kaynaklarında azalma, toprak tuzluluğu ve çölleşmeye neden olur. 

Bazı coğrafi bölgelerde bazı topraklarda, toprak organik maddesinin 

kaybı, toprak besin maddelerinin sızması, tuzlanma ve erozyon gibi 

toprak üzerindeki değişiklikler iklim değişikliğinin muhtemel 

sonucudur. Bitki büyümesini iyileştirmek, verim ve kaliteli ürün 

alabilmek, toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik yapısı için aşırı ve 

yanlış gübre kullanım durumunda topraktaki fazla gübre yıkanarak 

yeraltı sularına, içme sularına ve denize geçmesiyle canlı türelerinde 

azalma ve doğal ekosistemde bozulmalara neden olmaktadır. 

Doğal ekosistemde, sıcaklık ve yağış profilindeki değişimlerle 

yabancı ot, hastalık ve zararlılarda yeni türler ortaya çıkabilir. Tarım 

uygulamalarında çeşitli kimyasallar ve pestisitlerin kullanımının 

yayılmasıyla, tarımsal gıdalarda sorunlara neden olarak hem insan 

sağlığı hem de doğal dengeyi etkileyerek dolaylı olarak küresel 

ısınmanın da içinde bulunduğu bir çevre sorunu haline gelmektedir 

(Patterson ve ark., 1999; Satoğlu ve ark., 2007; Altıkat ve ark., 2009; 

Altinok ve ark., 2019; Kaçar ve Koca 2020). 
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Hayvancılık üretimi yapan işletmelerde, çiftlik ve kümes 

hayvanlarının atıkları ve hayvansal ürün işleme atıkları organik 

atıkları oluşturur. Her ne kadar atıklar organik de olsa çevre üzerinde 

koku ve gaz etkilerinin yanı sıra toprağa ve akarsulara bulaşarak 

tarımdan kaynaklanan sera gazlarının artmasında önemli rol 

oynamaktadır. 

2.2. Küresel Isınmanın Tarım Ekosistemi Üzerine Etkisi 

Çevre kirliliğine, küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine neden 

olabilecek zararlı antropojenik sera gazı emisyonlarının ana nedeni 

atmosferdeki karbondioksitin (CO2) artmasıdır. Sera gazı 

emisyonlarının yoğunluğu toprağa, hava koşullarına, ürünlerin 

biyolojisine ve tarım uygulamalarına bağlıdır. Sera gazı 

yoğunluğunun artışı, tarımsal ekosistem ve toplum refahını olumsuz 

etkilemesi beklenmektedir. 

Biyolojik çeşitliliği sürdüren alanlar, genel olarak çevresel değişime 

karşı çok daha dirençlidir ve tarımsal üretimi arttırır (Winfree ve 

Kremen, 2009). Öte yandan, doğal ekosistemin bozulması, su 

mevcudiyetini, toprak oluşumunu ve enerji ve besin akışını depolama 

ve düzenleme kapasitelerini azaltır (Bommarco, Vico ve Hallin, 

2018; Georg, Requier ve Fijen, 2018). 

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin sonucunda ekosistem 

içerisinde bulunan canlı popülasyonunda değişim beklenmektedir. 

Küresel ısınmadaki aşırı hava olayların neticesinde ekosistemdeki 

yaşam alanları daralmaktadır böylece hem bitki hem hayvan 
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türlerinde azalma meydana gelmektedir ayrıca yaşam alanlarının 

kuzeye doğru kayması ile popülasyondaki türlerin yeni yaşam 

alanlarına uyum sağlayamayarak yok olmayla karşı karşıyadır 

(Rubenstein, 1992). 

Küresel ısınma nedeniyle, mikroorganizma ve diğer canlı 

faaliyetlerindeki artışla topraktaki organik madde miktarında azalma 

görülür. Toprakta organik madde miktarının azalması, toprağın 

teksel yapıya geçişini hızlandırmakta, havalanma, ısınma ve su 

emme kapasitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Toprakta küresel 

ısınma nedeniyle sadece organik madde kaybı olmaz aynı zamanda 

artan sıcaklık ile kuraklık ve yoğun yağışların etkisiyle erozyon 

meydana gelir (Melillo ve ark., 2002). 

Tarımsal üretimin temeli olan toprak, su veya rüzgâr erozyonu 

yoluyla toprak erozyonu, toprağın verimli bir şekilde üretme 

kapasitesini azaltır. Hem doğal hem de antropojenik çeşitli süreçler 

toprağı bozar. Bu süreçler arasında erozyon, sıkıştırma, tuzlanma, 

zehirleme ve organik madde kaybı yer alır. Bunlardan toprak 

erozyonu, iklim değişikliğinden en doğrudan ve en yaygın olanıdır. 

Aşırı erozyon toprak verimliliğini azaltır, toprak organik karbon ve 

besin maddelerinin kaybını arttırır ve toprak verimliliğini azaltır. 

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğiyle, doğal ve insan 

faaliyetlerinin neden olduğu aşırı hava olaylarının neticesinde deniz 

seviyesinde yükselme görülerek kıyı kesimler su altında kalacaktır 

bu da zorunlu göç ve tarım arazilerinin yok olmasına neden olacaktır. 



235 | MODERN TARIM UYGULAMALARI 

 

2.3. Küresel Isınmanın Tarımsal Üretime Etkisi 

Bitkisel ve hayvansal üretim, canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi 

ve dünya nüfusunun hızla artmasıyla birlikte yeterli beslenme için 

sürekli olarak daha fazla gıda üretimine ihtiyaç vardır. Gıda 

üretimindeki hızlı ve sürekli artış üretim ve gıda güvenirliliğinde 

bozulmaları artırmaktadır. İklim değişikliğine atfedilen aksaklıkların 

yanı sıra yabancı otlar, hastalık ve zararlıların artmasından 

kaynaklanan dolaylı etkiler hesaba katılmamaktadır. İklim 

değişikliğinin bitkisel üretim üzerindeki etkileri, artan 

karbondioksitin (CO2) etkisi altında olumlu, artan sıcaklıkların 

etkisiyle olumsuz, yağış zamanına ve miktarına göre değişkenlik 

gösterebilir (Hatfied ve ark., 2011; Wathall, 2012). Yükselen 

karbondioksitin (CO2) bitki verimliliği üzerine etkisi, yeterli ve temiz 

su kaynaklarının kullanılmasıyla verimliliğin üzerine de genellikle 

olumludur (Hatfied ve ark., 2011). 

Küresel ısınmayla hem biyotik ve abiyotik stres hem de artan sera 

gazının etkisiyle nem, sıcaklık, yağış ve buharlaşma gibi aşırı hava 

olayları gerçekleşerek, bitkisel ve hayvansal üretimlerde kayıpların 

olması beklenmektedir. 

Yükselen sıcaklıkla, bitkilerin biyolojik gelişimlerini hızlandırarak 

çoğu bitkinin büyüme döngüsünün zamanını kısaltacaktır. Fenoloji 

üzerindeki etkiler hem çevreye göre hem de türler arasında değişir. 

Çok yılık bitkiler, tek yıllık bitkilere göre daha yüksek sıcaklığı daha 

güçlü tepkiler verebilir (Estrella ve ark., 2007). Sıcaklık, ozon 
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kontrasyonları ve kuraklıktaki artışla beraber bitkilerin yaşam 

döngülerinin kısalmasının yanı sıra ürün verimlerinde de düşüş 

görülmektedir. 

Sıcaklık, karbondioksit (CO2) ve ozon (O3) dünyada farklı iklim 

koşullarında yetiştiriciliği yapılan meyve ve sebzelerin üretimini ve 

kalitesini doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir. Sıcaklık 

değişimi ürün fotosentezini doğrudan etkileyebilir ve küresel sıcaklık 

artışı şeker, organik asitler, antioksidan bileşikler sertlik gibi önemli 

kalite parametrelerini değiştiren hasat sonrası kalite üzerinde önemli 

bir etkiye sahip olması beklenir. Artan karbondioksit (CO2) 

seviyeleri, yumruda şekil anormalliklerin artmasına ve patateste 

şeker miktarının artmasına protein ve mineral içeriğinin azalmasına 

neden olarak kalite kaybına yol açabilir. Atmosferdeki artan ozon 

(O3) seviyeleri, meyve ve sebze ürünlerinin hasat sonrası kalite 

üzerine zararlı etkiler yol açabilir ayrıca kalite parametrelerin yanı 

sıra kuru madde içeriğinde değişiklikler ve farklı türlerde fizyolojik 

bozuklukları tetikleyebilir (Moretti ve ark., 2010). 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ayrım yapılmaksızın 

yağışlarla yetiştirilen tarımsal ürünler hem yağışa hem de sıcaklığa 

bağlı iken, sulama sistemleri ile yetiştirilen tarım ürünleri sadece 

sıcaklık değişimlerinden etkilenmiştir. Gelişmiş ülkelerde 

karbondioksit fertilizer etkisi göz ardı edildiğinde 2050 yılında 

sulama sistemi ile yetiştiriciliği yapılan çeltik ve buğdayda ürün 

kaybı en fazla beklenmektedir. Gelişmiş ülkelerde ise gelişmekte 

olan ülkelere göre ortalama olarak iklim değişikliğinden daha az 
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etkilendikleri ve küresel ısınmayla gelişmiş ülkelerde bazı tarım 

ürünleri miktarına olumlu etki beklenmektedir (IFPR, 2009). 

İklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık stresi tahılların tüm 

gelişim aşamalarında etkilidir, ancak tane oluşumu ve üreme aşaması 

en kritik olanlardır. Buğday verimi, çiçeklenme sonrası hafif 

kuraklık stresi sırasında %1'den %30'a düşerken, çiçeklenme ve tane 

oluşumunda uzun süreli hafif kuraklık stresi durumunda bu azalma 

%92'ye kadar çıkmıştır [49,50]. Tahılların yanı sıra önemli 

baklagillerin verimini büyük ölçüde azaltmıştır. 

Küresel ısınmayla yükselen sıcaklıkla, kış mevsiminde örtü altı 

yetiştiricilik yapılan yerlerde seraların ısıtılmasında enerji 

tasarrufuyla üretimin artması, enerji kaynaklı karbondioksitin (CO2) 

salınımımın azalması ile çevreye ve ekonomiye olumlu katkısı 

beklenmektedir. 

2.4. Küresel Isınmanın Tarım Ekonomisine Etkisi 

Küresel ısınmayla, sıcaklık, yağış, nem ve buharlaşma gibi hava 

olaylarının yerel ve bölgesel olarak görülme sıklığında bir değişim 

beklenmektedir. Tarım sektöründe aşırı hava olayları potansiyel 

ekonomik etkilerin bir ölçüsü ve iklim şartları değiştikçe bu tür 

etkilerin artıp atmadığına dair bir göstergedir. Aşırı hava olayların 

yanı sıra yabancı otların, hastalık ve zararlıların artması ve artan 

tarımsal faaliyetler ile tarımsal üretimde ürün kayıpları gerçekleşerek 

gıda güvencesinde birçok ürün tehdit altında kalacak böylece dünya 

tarım ekonomisinde gerileme olacaktır. 
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Dünyada küresel ısınmanın etkisiyle, bölgesel ve mevsimsel 

farlılıklarla birlikte biyoçeşitlilik, tarım arazileri ve bitkisel ve 

hayvansal ürün miktarında artış ya da azalış görülerek ekonomide 

değişikliğe neden olacaktır. Ayrıca küresel ısınmayla beraber su 

kaynaklarında azalma, sel ve su baskınlarında artma, kuraklık ve 

çölleşmeye bağlı ekosistemde bozulmalarla sosyoekonomik sorunlar 

ortaya çıkması beklenmektedir. 

Küresel ısınma, ham maddesini tarımsal ürünlerinden kullanan 

tarıma dayalı sanayileri etkiyerek, ürün kaybıyla ham madde temini 

güçleşecek ve ürün tedarikinde daha fazla maliyete neden olacaktır. 

Artan maliyetle birlikte tüketici, işlenen ürünlerin daha yüksek 

fiyatlarıyla karşı karşıya kalacaktır. 

Gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler karşılaştırıldığında 

gelişmekte olan ülkeler gelişmiş olan ülkelere nazaran ekonomik 

olarak küresel ısınmanın sonuçlarından daha çok etkilenecektir. 

SONUÇ 

Günümüzde dünya nüfusunu hızla artmaya devam ederken, 

dünyadaki tüm canlılar gıda ve enerji kıtlığı, iklim değişikliği, kentsel 

büyüme, çevresel bozulma ve doğal afetlerle ilgili zorlularla karşı 

karşıyadır. Bugün baktığımızda tüm dünya, gıda arzının dünya 

nüfusunun karşılayamayacağın farkındadır. 
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Küresel ısınmanın tarım ve gıda güvenirliliği üzerine olumsuz 

etkilerini azaltabilmek için öncelikle tarım sektörü üzerindeki 

sosyoekonomik etkiler belirlenmeli, tarım alanlarının sürdürülebilir 

olarak kullanılmalı, sürdürülebilir tarım uygulamaları 

yaygınlaştırılarak tarımsal uygulamalar kontrol altına alınmalı ve 

toprak ve su kaynaklarının korunması sağlanmalıdır. Bunların yanı 

sıra tarımsal faaliyetlerinde fosil yakıt tüketimi sınırlandırılarak 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmesi 

gereklidir. 

Tarım sektöründe küresel ısınma değişikliğine karşı alınacak 

önlemler de çoğunlukla sera gazı emisyonuna azaltımına 

odaklanmıştır. Ancak küresel ısınmanın kaçınılmaz olmasıyla tarım 

sektörü için iklim değişikliğine karşı alınacak önlemler, iklim 

değişikliğini en aza indirmek ve bunun bir fırsat olarak 

değerlendirmek olduğunun anlaşılması gerekmektedir. 

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin bir sonucu olarak bazı 

ülkelerde tarımsal ürün artışı beklenilirken, bazı ülkelerde ise aksine 

tarımsal ürün kaybı olacaktır bu da tarım ekonomisini olumlu ve 

olumsuz olarak etkileyecektir. Tarım sektöründeki bu değişiklikler 

dünya ekonomisini de dolaylı olarak etkileyecektir. 

Küresel ısınmanın tarım sektörü üzerindeki etkisinin bilimsel olarak 

araştırılması ve değerlendirilmesi, gelecekteki tarım vizyonunun ve 

tarım yönetiminin yönünün belirlenmesi için hem ulusal hem de 

uluslararası öneme sahiptir. 
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GİRİŞ 

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği diğer çiftlik hayvanları yetiştiriciliğine 

göre birçok parametre açısından daha ileri seviyededir. Canlı ağırlık 

artışı, yemden yararlanma oranı, yem tüketimi, yetiştirme süresi, gıda 

ürünleri talebi bu parametrelerden bazılarıdır. Kanatlı hayvan 

yetiştiriciliğinin bu faktörlerde büyük ilerlemeler kaydetmesi bu alanda 

geçmişten günümüze yapılan birçok besleme, yetiştirme ve ıslah 

çalışmaları sonucunda olmuştur. Ayrıca tüketicilerin kanatlı ürünlerine 

talebinin gittikçe artması bu alanda üretimin artırılmasını teşvik 

etmiştir. 

Son yıllarda yapılan araştırmalar sonucu, beslenme, genler ve 

hastalıklar arasındaki ilişkiler ortaya konmuş ve tüketilen besinlerin 

genler ve transkripsiyonun ürünü proteinler üzerine etkilerinin 

incelenmesini hedefleyen yeni bir bilim dalı olan ‘‘nutrigenomik’’ 

ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, klasik beslemenin dışına çıkılarak, 

nutrigenomik ve nutrigenetik bilimlerinden de yararlanmak suretiyle 

beslenme ile genetik faktörler arasındaki ilişki ve bu ilişkinin sağlık, 

performans, immunsistem ve antioksidan sistemler üzerindeki etkileri 

araştırılmaya başlanmıştır (Loor vd., 2015). Bu araştırmalar sonucunda 

rasyonda bulunan besin maddelerinin hayvanlardaki biyolojik sistem, 

metabolizma ve doku ile ilgili genler üzerindeki etkisi 

açıklanabilecektir. 

Yapılan besleme çalışmalarında genellikle besin maddesi eksiklik veya 

fazlalıkları denenmiş ve sonuç olarak canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, 

yem tüketimi ve yemden yararlanma parametreleri dikkate alınarak 
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sonuçlar rapor edilmiştir. Yapılan bu çalışmalar sonucunda kanatlılar 

için besin içeriği en iyi olan rasyonlar hazırlanarak besleme yapılması 

amaçlanmıştır. Buna rağmen günümüzde istenilen verim ve sağlık 

performansları yeterli düzeylere ulaşamamıştır. Bunun nedenlerinden 

biri çalışmaların fenotipik çıktılar üzerinden değerlendirilmiş 

olmasıdır. Günümüzde gelişen teknoloji ve yöntemlerle besleme 

çalışmalarında kullanılan besin maddelerinin gen ekspresyonları 

üzerine etkileri ve bu etkilerin fizyolojik süreçler üzerinde etkilerinin 

araştırılması ve meydana getirdiği değişiklikler analiz edilebilmekte, 

bunun sonucunda besin – gen ekspresyonu ilişkisi ortaya 

konulabilmektedir. 

1. OMİK TEKNOLOJİLERİ 

İlk kez Della Penna tarafından kullanılan nutrigenomik ifadesi; gen 

ekspresyonları üzerinde besin maddelerinin etkilerini açıklayan bilim 

dalı olarak tanımlanmıştır (Della Penna, 1999; Öner ve ark. 2012). 

Nutrigenomiğin anlaşılabilmesi için üç yardımcı çalışma alanı 

kullanılmaktadır. Bu uygulamalar “omik” olarak adlandırılmaktadır. 

Traskriptomik, proteomik ve metabolomik canlı vücudundaki gen 

dizilimlerini, gen ekspresyonunu, protein sentezi ve tüm metabolik 

ilişkileri inceleyen araştırma dallarıdır (Dawson, 2006). Trankriptomik, 

belirli bir grup gen veya tüm genler ile dokudaki RNA miktarı 

ilişkisinin açıklanmasını sağlamaktadır (Zduńczyk ve Parcek, 2009). 

Northern blotting, RT-PCR (Reverse Transcription Polimerase Chain 

Reaction) veya SAGE (Serial Analysis of Gene Expression) teknikleri 

transkriptomik alanında kullanılan, gen ekspresyon düzeylerinin 
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belirlenmesine yardımcı olan tekniklerdir (Öner ve ark., 2012). Diğer 

bir teknik ise mikroarraylerdir. Microarraylerin çok fazla sayıda gen 

ekspresyonunu aynı anda tespit edebilmeleri diğer tekniklere göre bu 

tekniği avantajlı kılmaktadır (Dawson, 2006; Zduńczyk ve Parcek, 

2009). Microarrayler yeni genleri ve bu genlerin beslenme ile olan 

ilişkisini açıklamada kullanılan önemli bir tekniktir (Lehnert ve ark., 

2007). Proteomik; belirli dokuda organda ya da hücre bulunan 

proteinlerin tespit edilmesini sağlamaktadır (Banks ve ark., 2000). 

Proteom ifadesi ilk olarak 1994’te Marc Wilkins tarafından 

kullanılmıştır (Picard ve ark., 2010). Bir proteinin farklı izoformları, 

glikolizasyon, fosforilizasyon ve proteolik parçalanmalar gibi 

translasyon sonrası oluşumlar, alternatif mRNA bağlantıları sonrası 

değişen molekül ağırlıkları ve izoelektrik noktalarının belirlenmesinde 

proteomik tekniğinden yararlanılmaktadır (Bouley ve ark., 2005). Bir 

hücre, doku veya organizmadaki tüm metabolitlerin tanımlanması ve 

miktarlarının belirlenmesinde metabolomik tekniği kullanılır (Müller 

ve Kersten, 2003; Whitfield ve ark., 2004). Metabolomik 

çalışmalarında yüksek performanslı likit kromatografi (HPLC), 

bilgisayar destekli yüksek teknolojili nükleer manyetik resonans 

(NMR), gaz kromatografi (GC) ve kütle spetrofotomere cihazları 

kullanılmaktadır (CorthesyTheulaz ve ark., 2005). Metabolomik 

çalışmaların artması için ileri düzeyde makineleşme ve elde edilen 

verilerin doğrulanması için geniş bir veritabanına ihtiyaç 

duyulmaktadır (German ve ark., 2004; Whitfield ve ark., 2004). Çiftlik 

hayvanlarında metabolomik çalışmaların yeteri kadar yapılmamasının 

nedenleri; hayvanlarda çok fazla hastalığın bulunmaması sebebiyle ve 



MODERN TARIM UYGULAMALARI | 248 

 

bu alana yeterli finansal desteğin aktarılmaması olarak sıralanabilir. 

Ancak günümüzde konvansiyonel hayvancılık hızla artmasına bağlı 

olarak yetiştircilik sürecinde hastalık çok fazla hayvana kısa sürede 

buluşarak ciddi ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Ayrıca hayvan 

ölümüne sebep olmasada verimi etkileyen beslemeye bağlı birçok 

metabolik hastalık görülmektedir (Kutzer ve ark., 2003). Omik 

teknolojiler fenotipik değişikliklerin moleküler düzeyde açıklanmasını 

sağlar (Öner, Y., 2012). Yemlerin ve içerdikleri besin maddelerinin 

verim ve sağlık üzerine etkilerinin doğrudan tespiti çok zordur. 

Günümüzde gelişen transkriptomik teknolojisi sayesinde genler ile 

besin maddeleri arasındaki ilişki rahatlıkla belirlenebilmektedir. 

2. KANATLILARDA OMİK TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMALARI 

Broiler anaç tavuk rasyonlarına mineral madde ve vitamin ilavesi 

civcivlerin bağırsak yapısında bulunan en az 11 adet genin ekspresyon 

seviyesini değiştirmiştir. Ekspresyon seviyesi yüksek olan genlerin 

bağırsak hücrelerini yenileyen ve çoğaltan genler, ekspresyon seviyesi 

düşük olan genlerin de metabolizmayı düzenleyen genler oldukları 

tespit edilmiştir. Rasyona yapılan mineral ve vitamin ilavesinin 

civcivlerin bağışıklık sistemi, metabolizması, besin madde emilimi ve 

bağırsak gelişimi üzerinde etkili olabilecek bazı genlerin ekspresyon 

düzeyini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Rebel ve ark., 2006). 

Damızlık broiler piliçlerde yapılan bir besleme çalışmasında kontrol ve 

rasyona inulin (5 g kg-1) ilave edilen muamele grupları oluşturulmuştur. 

Çalışma kapsamında karaciğerdeki gen ekspresyon düzeyleri 

incelenmiş ve 148 gen içerisinden 104’ünün ekspresyon seviyesinin 
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arttığı, 44’ünün ise azaldığı belirlenmiştir. Mikroarray yöntemi 

kullanılarak bazı genlerin (ITIH5, DIO2, GIMAP5, USP18, 

KIAA1754, CCDC79) RT-PCR ile doğrulaması yapılmıştır (Sevan, 

2014). Damızlık broiler piliçler üzerinde yapılan bir başka çalışmada 

serbest ve kısıtlı yemleme uygulamasının piliçlerin yumurtalıklarındaki 

IGF-1, IGF-2, IGF Reseptörü (IGF-R), iki IGF bağlayıcı proteinler 

(IGFBP-2 ve IGFBP-5), Büyüme Hormonu Reseptörü (BHR) ve 

İnsülün Reseptörü (IR)’nün gen ekspresyon seviyeleri 4., 8., 12. ve 16. 

haftalık yaşlarda RT-PCR ile tespit edilmiştir. Yaşa bağlı büyüme 

görülmesine rağmen mRNA transkriptlerinde beslemeye bağlı önemli 

bir değişiklik tespit edilememiştir. Büyüme Hormonu (BH) 

Reseptörü’nün ekspresyon düzeyinin 8 haftalık yaşta azalmasının 

haricinde, yaşın da mRNA transkriptlerine etkisi olmadığı 

gözlemlenmiştir (Heck, 2003). Bir başka çalışmada rasyonlarına farklı 

oranlarda fitosterol ve hidroksi fitosterol ilave edilen etlik piliçlerde 

(Ross308) kas dokusundaki gen ekspresyon seviyeleri incelenmiştir. 

Myogen, eIF4E, mTOR ve S6k1 genlerinin ekspresyon seviyelerinin 

arttığı, myostatin (GDF-8) ve ubiquitin genlerinin ekpresyon 

seviyelerinin azaldığı tespit edilmiştir (Naji, 2014).  

Etlik piliçler üzerinde yapılan bir çalışmada rasyona ilave edilen 

Karvakrol (5 mg kg-1), Capsicum oleoresin (2 mg kg-1) ve 

Sinamaldehit’in (3 mg kg-1) ince bağırsakta bulunan genlerin 

ekspresyon seviyesi üzerine etkisi mikroarray ile incelenmiştir. Kontrol 

grubuna göre Karvakrol ilave edilen grupta 72 genden 26’sının 

ekspresyon seviyesinin arttığı ve 48’inin azaldığı, Sinamaldehit ilave 
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edilen grupta 62 genden 31’inin arttığı ve 31’ ini azaldığı tespit 

edilmiştir. Capsicum oleoresin eklenen grupta ise 98 gende azalma ve 

156 gende artma olduğu tespit edilmiştir. Mikroarray sonucu bazı 

genlerin (CD247, CD74, TSN, FADD, CDK5RAP2, CDC5L, UBE2I) 

RT-PCR ile doğrulaması yapılmıştır (Kim D. Kim. ve ark 2010). 

SONUÇ 

Sağlanan bu bilgi birikimi beslenme uzmanlarının kısa ve orta sürede 

besin maddesi sensör mekanizmalarını açıklamalarına, besin maddesi 

etkileşimlerini belirlemelerine ve genler ile sinyal yol izleri arasındaki 

interaksiyonu bulmalarına olanak sağlayacaktır. Gelecekte ise 

beslenme kaynaklı hataların azaltılmasına, hayvan sağlığının 

iyileştirilmesine, performansın geliştirilmesine katkı sağlayacak olan 

gen ekspresyon bilgilerini rasyon hazırlama sistemlerine dahil ederek, 

genotip ile uyumlu besleme programlarının oluşturulması mümkün hale 

gelecektir (Go vd., 2005). Diğer bir deyişle, canlının üretkenliği ve 

sağlık düzeyini maksimum seviyeye çıkarmak için canlının genetik 

şifresine uygun olan besleme uygulamaları geliştirilecektir (Müller ve 

Kersten, 2003). Bundan sonra yapılacak tüm besleme çalışmalarında 

gelişen teknoloji ve yöntemler kullanılarak fenotipik çıktıların yanı sıra 

fizyolojik yollarla oluşan değişimlerde incelenmeli, elde edilen veriler 

yorumlanarak yeni besleme yöntemleri geliştirilmelidir. Kanatlı 

türlerinden broilerda yakalanan başarı diğer kanatlı türlerinde de 

sağlanmalıdır. Yapılacak çalışmalarda elde edilen numuneler gerekli 

şartlarda saklanarak ileride yapılacak veri analizleri için 

kullanılmalıdır.  
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GİRİŞ 

Toprak oluşum faktörlerinin etkisi sonucunda toprakların morfolojik, 

fiziksel, kimyasal ve mineralojik özelliklerindeki değişim ve gelişimleri 

ile bir veya daha fazla farklı renk ve özelliklere sahip katmanlar oluşur 

(Sarı ve ark., 2003; Mutlu 2010; Altunbaş ve Sarı 2011; Gözükara ve 

ark., 2019; Gözükara ve ark., 2019; Gözükara ve ark., 2020a; Gözükara 

ve ark., 2020b). Toprak profilindeki en yüksek değişkenlik, genellikle 

toprak yüzeyine yatay olarak sıralanmış olan horizonlarda meydana 

gelir. Yatay değişim toprak oluşumunun ve gelişiminin sonucu olan ve 

toprak horizonlarının özelliklerine yansıyan belirgin bir yapıya sahiptir. 

Toprak bilimcileri arazi koşullarında renk, tekstür, doku, gözeneklilik, 

kıvam, kireç ve redoksimorfik görünümler gibi özellikleri, pedolojik 

deneyimleri ölçüsünde yorumlayarak toprak horizonlarının sınırlarını 

tanımlarlar (Hızalan 1969; Soil Survey Staff 1993; Arnold ve Eswaran, 

1993; Dinç ve Şenol 2013; Gözükara ve ark., 2019; Gözükara ve ark., 

2020a; Gözükara ve ark., 2020b).  

Arazi koşullarında, toprak profillerindeki horizonların, geleneksel 

yöntemler ile uzmanların bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda 

tanımlanması, toprak özellikleri ve horizon sınırları arasındaki ilişkinin 

tam olarak ortaya çıkarılmasında bazen yetersiz kalabilmektedir (Zhang 

ve Hartemink, 2019). Son zamanlarda arazi şartlarında toprak 

horizonları arasındaki sınırların belirlenmesinde çeşitli nicel yöntemler 

kullanılmaktadır (Hartemink ve Minasny, 2014; Zhang ve Hartemink, 

2019). Araştırmacılar dijital görüntülerden elde edilen CIE L*, a*, b* 

ve HSV (renk özü (H), doygunluk (S) ve parlaklık (V)) değerlerini 
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toprak organik karbonunun (SOC), demir oksitlerin ve pedotransfer 

vasıtasıyla taşınan kil boyutundaki toprak taneciklerinin tahmin 

edilmesinde başarıyla kullanılmıştır (Levin et al., 2005; Viscarra Rossel 

et al., 2008). Zhang ve Hartemink (2019) ise toprak profillerinde 

horizonların sınırlarını tanımlamak için dijital görüntülerden elde 

edilen CIE L*, a*, b* ve HSV değerlerini bulanık c-means kümeleme 

(fuzzy c-means clustering) analizi ile birlikte kullanmışlar ve yüksek 

çözünürlüklü dijital görüntüler ile profillerin heterojenliğine bağlı 

olarak, bazı kısıtlayıcı faktörlerin haricinde, arazi koşullarında 

belirlenen horizon sınırlarını başarıyla tespit edebilmişlerdir. 

Toprak bilimciler, toprak renginden toprak özelliklerini (morfolojik, 

fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mineralojik) tahmin etmek veya 

yorumlamak ve buna bağlı olarak toprakları sınıflamak amacıyla 

yararlanmışlardır. Bu alanda çok sayıda çalışma yapılmasının en 

önemli sebebi ise toprak renginin arazi ve laboratuvar koşullarında 

kolaylıkla ve çok düşük maliyetlerle belirlenebilmesidir (Günal ve ark., 

2008; Aitkenhead ve ark., 2013; Moritsuka ve ark., 2014; Baumann ve 

ark., 2016; Pretorius ve ark., 2017; Budak ve ark., 2018; Gözükara ve 

ark., 2021). Literatür araştırmalarına göre, Dünya ölçeğinde birçok 

araştırmacı toprak özelliklerinin arazi ve laboratuvar koşullarında 

toprak renginin, sayısallaştırılmış L*, a*, b* ve HSV değerleriyle tespit 

edilebilirliği üzerinde araştırmalar yapmışlardır. Bu araştırmalar 

sonucunda, toprağın bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bu teknik 

ve teknolojiler yardımı ile ekonomik ve hızlı bir şekilde 

belirlenebileceğini ifade etmişlerdir (Levin et al., 2005; Viscarra Rossel 

et al., 2008; Weindorf ve ark. 2012; Steffens ve Buddenbaum, 2013; 
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Stockmann ve ark., 2016; Fajardo ve ark. 2016; Zhang ve Hartemink, 

2019; Gözükara ve ark., 2021). Buna karşın, arazi veya laboratuvar 

koşullarında çekilmiş olan yüksek çözünürlüklü dijital görüntüler 

üzerinde, toprak profillerindeki horizon sınırlarının sayısal renk 

parametreleri (CIE L*, a* ve b* ve HSV) ile belirlenebilirliği üzerine 

yapılan çalışmaların oldukça yetersiz kaldığı görülmüştür (Zhang ve 

Hartemink, 2019). Bu araştırmanın amacı, toprak profillerinde farklı 

horizonların sınırlarının arazi koşullarında çekilen yüksek çözünürlüklü 

dijital görüntülerden elde edilen CIE L*, a*, b* ve HSV değerleri ile 

tespit edilebilirliğini araştırmaktır. 

1. MATERYAL VE METOD 

1.1. Çalışma Alanı, Toprak Profillerinin Tanımlanması ve 

Özellikleri 

Araştırmada kullanılan toprak profilleri Antalya-Aksu havzası sınırları 

içerisinde nehir sırtı (P1 profili) (Altunbaş ve ark., 2020a; Altunbaş ve 

ark., 2020b) ve taşkın düzlüğü (P2 profili) (Şimşek ve ark., 2020a; 

Şimşek ve ark., 2020b) fizyoğrafyaları üzerinden gelişim 

göstermektedir. Araştırma alanında genellikle pamuk, buğday ve mısır 

yetiştiriciliği yapılmaktadır. Çalışma alanı Antalya havzasının sahil 

kesimindeki tipik Akdeniz iklim kuşağında yer almaktadır. Bu kuşakta 

yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir. Araştırma 

alanında nem rejimi Xeric ve sıcaklık rejimi ise Thermic olarak 

tanımlanmaktadır (Soil Survey Staff, 2014).  Yıllık ortalama sıcaklık 

18.8 °C ve yıllık toplam yağış miktarı ise 1061.7 mm’dir (1930-2020 

yılları arasına göre). Araştırma alanındaki topraklar (Altunbaş ve ark., 
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2020a) ve (Şimşek ve ark., 2020a) tarafından Typic Xerefluvents (Soil 

Survey Staff, 2014) olarak sınıflandırılmıştır. Toprak profilleri Soil 

Survet Staff, (2014) esasları dahilinde morfometrik-genetik 

yaklaşımları ile arazi koşullarında tanımlamaları yapılarak horizon 

sınırlarının yerleri kesinleştirilmiştir (Altunbaş ve ark., 2020a; Şimşek 

ve ark., 2020a). Altunbaş ve ark., (2020a) tarafından tanımlanan P1 

profili ve Şimşek ve ark., (2020a) tarafından tanımlanan P2 profilininin 

bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1. Toprak Profillerinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

Profil Horizon Derinlik 

(cm) 

EC 

(dS m-1) 

pH Kireç 

(%) 

OM 

(%) 

Kum 

(%) 

Silt 

(%) 

Kil 

(%) 

P1 

Ap 0-14 0.30 7.16 31.91 2.38 44.32 33.28 22.40 

A2 14-37 0.24 7.34 31.52 2.08 36.96 35.28 27.76 

C 37-71 0.16 7.54 37.01 1.19 80.96 10.64 8.40 

2C 71+ - - - - - - - 

P2 

Ap 0-9 0.47 8.17 29.22 3.89 24.55 42.86 32.59 

A2d 9-29 0.53 7.86 32.27 2.54 27.70 40.86 31.45 

ACg 29-45 0.54 7.84 35.40 1.73 19.55 37.07 43.38 

C1k 45-67 0.45 7.85 39.41 1.98 17.70 39.40 42.90 

C2k 67+ 0.40 7.86 39.33 2.17 21.34 36.07 42.59 

 

1.2. Dijital Görüntülerin Elde Edilmesi ve Özellikleri 

Toprak profillerinin arazi koşullarında morfometrik-genetik horizon 

esasları dikkate alınarak horizon sınırları kesinleştirildikten sonra, 

yüzey pürüzlülüğü ve görüntü kalitesini etkileyen gölgeleri azaltmak 

amacıyla, toprak profil duvarı temizlenerek, olabildiği kadar 

pürüzsüz hale getirilmiştir. Dijital görüntüler doğal gün ışığı 

koşullarında ve profil duvarına dik olacak şekilde Canon EOS 700D 

dijital kamera ile JPEG formatında elde edilmiştir. Elde edilen dijital 

görüntüler 100 dpi ve 24-bit görüntü özelliğine sahiptir. 
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1.3. Dijital Görüntülerden Renk ve Doku Değerlerinin Elde 

Edilmesi 

Toprak profillerinden elde edilen dijital görüntülere, açık kaynak kodlu 

ImageJ görüntü işleme programında düşeyde 100 cm ve yatayda 30 cm 

(3000 cm2) ölçülerine göre kırpma işlemi yapılmıştır (Rasband, 1997). 

Elde edilen dijital görüntüler üzerinde renk (CIE L*, a* ve b*) ve doku 

(H, S ve V) özellikleri elde edilmiştir (Şekil 1). Bu model kapsamında; 

L* 'in 0 (siyah) ile 100 (beyaz), kırmızı (+a) ila yeşil (-a) ve sarı (+b) 

ila mavi (-b) arasındaki renk değişimini temsil etmektedir (CIE, 1978). 

H, S ve V renk uzayı, renkleri sırasıyla renk özü (H), doygunluk (S) ve 

parlaklık (V) olarak tanımlar. H, S ve V renk modelinin kullanılma 

amacı RGB modeline göre insan gözünün görebilme potansiyeline daha 

yakın bir yapıda olmasıdır. Renkli nesnelerin ayrılması işlemi için 

genellikle H, S ve V renk modeli kullanılmaktadır. RGB renk 

modelinde parlaklığa bütün bileşenlerin etkisi bulunmakla beraber H, S 

ve V modelinde ise RGB modelinden farklı olarak parlaklığa sadece V 

değerinin etkisi vardır (Joblove and Greenberg, 1978). Renk özü (H), 

renk silindirindeki rengin konumuna karşılık gelen 0 ila 1 (veya 0 ila 

360°) arasında değişen renk kısmıdır. Doygunluk (S), renkteki 0 (gri) 

ile %100 (ana renk) arasındaki gri miktarını temsil eder. Parlaklık (V), 

0 (siyah) ile %100 (en parlak) arasında değişen rengin parlaklığını veya 

yoğunluğunu gösterir (Joblove ve Greenberg, 1978). Toprak 

profillerinin kırpılmış dijital görüntülerinden ImageJ görüntü işleme 

programında (100 cm * 30 cm) CIE L*, a*, b* sayısal renk değerleri ve 

H, S ve V doku analizi değerleri elde edilmiştir (Şekil 1). 
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Şekil 1: P1 ve P2 toprak profillerinin dijital görüntülerinden elde edilen orijinal 

görüntü, renk (CIE L*, a* ve b*) ve doku özellikleri (H, S ve V) 
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1.4. Dijital Görüntüler ile Toprak Horizon Sınırlarının 

Belirlenmesi 

Toprak profilinde düşeyde her 2 cm’den (2 cm * 30 cm = 60 cm2’lik 

alan) alınan ortalama renk (CIE L*, a* ve b*) ve doku (H, S ve V) 

değerleri ikinci dereceden eğri (Quadratic spline, λ=1) özelliği 

kullanılarak düşeyde 1cm’lik verilere dönüştürülmüştür (Bishop et al., 

1999). Düşeyde elde edilen verilerde (1cm’lik) CIE L*, a*, b* sayısal 

renk değerleri ve H, S ve V doku analizi değerleri k-means bulanık 

kümeleme (k-means Fuzzy Cluster) analizi (cluster package) 

(Maechler et al., 2016) R 3.4.3 istatistik programı ile yapılmıştır (R 

Core Team, 2016). Elde edilen k-means bulanık kümeleme analiz 

sonuçları 0 ile 1 arasında değişen dijital gradient değeri (DG) (Powell 

et al., 1991) sayesinde CIE L*, a*, b* sayısal renk değerleri ve H, S ve 

V doku analizi değerleri sonucunda toprak horizonlarının olası geçiş 

yerleri tahmin edilmiştir. 0 ile 1 arasında değişen dijital gradient (DG) 

değerinin pik yaptığı noktalar horizon değişikliğinin başlangıcı olarak 

kabul edilmiştir. 



MODERN TARIM UYGULAMALARI | 264 

 

 

Şekil 2: P1 ve P2 toprak profillerinin dijital görüntüleri üzerinde sayısal renk 

parametreleri ve doku özelliklerine ait örnekleme modeli (kırmızı yatay kesikli 

çizgiler profil boyunca (0 – 100 cm arası) her 2 cm’lik derinliği, mavi dikdörtgen 

kutular ise toprak profilinde her 2 cm’deki örnekleme alanını temsil etmektedir). 

2. BULGULAR VE TARTIŞMA 

2.1. Sayısal Renk ve Doku Parametrelerinin Toprak 

Profillerindeki Dağılımı  

Araştırma kapsamında P1 ve P2 toprak profillerinin dijital 

görüntülerinden elde edilen sayısal renk (CIE L*, a* ve b*) ve doku 

özelliklerinin (H, S ve V) değerlerlerini kullanılarak elde edilen 

değerlerini 5’li, 4’lü ve 3’lü k-means bulanık kümeleme (k-means 

Fuzzy Cluster) analizi ile horizon sınırlarının belirlenmesi 

araştırılmıştır.  Araştırmada incelenen 2 (iki) farklı toprak profillerinin 

dijital görüntülerden elde edilen sayısal renk parametreleri (CIE L*, a* 

ve b*) ve doku değerlerinin (H, S ve V) tanımlayıcı istatistik analizleri 

Çizelge 2’de gösterilmiştir. Toprak profillerinde sayısal renk 

parametreleri ve doku özellikleri arasında en fazla varyasyon değeri 
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(CV) CIE a* ve b* değerlerinde tespit edilmiştir. Aynı zamanda CV 

değeri özelliklerin neredeyse tamamında (H değeri hariç) P1 profilinde 

P2 profilinden daha yüksek olarak belirlenmiştir.  

Çizelge 2. Dijital görüntülerden elde edilen renk (CIE L*a*b*) ve doku (H, S ve V) 

değerlerinin tanımlayıcı istatistik analizleri 
  Ort. CV Min. Q1 Q3 Mak. Çarpıklık Basıklık 

P1 

L 47.21 9.64 38.22 43.74 50.24 54.37 -0.74 -0.62 

a 8.93 32.62 3.36 6.96 11.41 12.54 -0.62 -0.80 

b 26.02 22.70 14.48 22.80 30.64 33.89 -0.60 -0.67 

H 23.61 10.13 20.15 21.27 26.06 26.98 -0.01 -1.53 

S 131.26 19.05 87.81 113.54 155.46 162.38 -0.34 -1.25 

V 145.32 8.03 121.96 137.41 154.32 163.03 -0.74 -0.58 

P2 

L 47.64 13.50 39.49 41.48 54.01 58.03 0.31 -1.34 

a 2.92 46.74 0.76 1.57 4.26 4.26 -0.34 -1.58 

b 18.21 40.62 8.30 11.21 25.92 28.81 0.12 -1.56 

H 26.35 6.00 24.17 25.17 27.54 29.35 0.52 -0.83 

S 90.15 27.98 53.60 63.31 115.11 115.54 -0.28 -1.72 

V 127.93 18.39 97.82 105.02 152.77 162.43 0.19 -1.55 

 

Toprak profillerinin dijital görüntülerinden elde edilen renk (CIE L*, 

a* ve b*) ve doku özellikleri (H, S ve V) sonuçları Çizelge 3’de ve 

profillerin horizonlarına göre değişimi Şekil 3 ve Şekil 4’ de 

gösterilmiştir. Genel olarak, P1 profilinde CIE a* b*, S ve V değerleri 

P2 profiline göre daha yüksek değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir. 

P1 profilinde litolojik kesilmeye bağlı olarak C horizonundan 2C 

horizonuna geçişte neredeyse bütün renk ve doku özelliklerinden 

önemli değişimler tespit edilmiştir (Şekil 3). P2 profilinde A 

horizonlarından C horizonlarına geçişte renk ve doku özelliklerinde 

önemli değişimler gözlemlenmiştir. 
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Çizelge 3. Profillerde horizonlara göre ortalama sayısal renk parametreleri ve 

doku özellikleri 

Profil Horizon 
Derinlik 

(cm) 
L* a* b* H S V 

P1 

Ap 0-14 52.18 8.68 28.27 26.19 117.87 157.34 

A2 14-37 39.57 10.27 25.69 21.09 149.22 125.29 

C 37-71 48.21 11.70 32.34 22.01 153.23 150.53 

2C 71+ 49.51 4.90 18.04 26.07 99.31 148.94 

P2 

Ap 0-9 47.88 2.05 13.01 25.60 64.34 117.34 

A2d 9-29 41.41 0.86 8.67 29.00 54.49 102.47 

ACg 29-45 40.10 1.89 12.20 27.33 73.58 101.39 

C1k 45-67 46.19 3.85 19.71 24.39 107.30 130.56 

C2k 67+ 55.82 4.26 27.22 25.87 115.30 157.12 

 

Toprak rengi karakteristik özellik olmakla birlikte redoksimorfik 

özellikler ve toprakların birçok fiziksel ve kimyasal özellikleri 

hakkında bilgi vermektedir (Viscarra Rossel et al., 2008; Zhang and 

Hartemink, 2019). Aynı zamanda toprak rengi farklı horizonların 

tanımlanmasında ve sınıflandırılmasında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre CIE L* a* ve b* ve doku 

özellikleri (H, S ve V) değerlerinin birlikte kullanımıyla yapılan 

kümeleme analizi ile birlikte toprak horizonlarının sınırlarının arazi 

koşullarında elde edilen sınırlara oldukça yakın olduğu tespit edilmiştir. 

Birçok araştırmacı toprak horizon sınırlarının belirlenmesinde farklı 

toprak rengi modellerini ve segmentasyon metodlarını kullanmışlardır. 

Chebbout ve Merouani (2012), CIE L* a* ve b* ve doku özelliklerini 

(H, S ve V) kullanarak k-means kümeleme analizini ve Kohonen’s self-

organizing haritalama metodunu ile görüntü segmentasyon metotlarını 

kullanmıştır. Narkhede and Gokhale, (2015) ise CIE L* a* ve b* ve 

doku özelliklerini (H, S ve V) iki farklı metot (edge detection ve seeded 

region growing) ile karşılaştırarak doku özelliklerinin (H, S ve V) daha 

başarılı sonuçlara sahip olduğunu belirtmişlerdir.  Bora et al., (2015) 
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CIE L*, a* ve b* ve doku özelliklerini (H, S ve V) k-means kümeleme 

analiz metodu ile karşılaştırması sonucunda özellikle görüntü 

kalitesinin iyi olmadığı koşullarda doku özelliklerinden (H, S ve V) elde 

edilen performansın daha iyi olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmacıların 

sonuçlarına göre, segmentasyonda kullanılan bu modeller arasında ise 

genellikle CIE L*, a* ve b* değerlerinin daha yaygın kullanıldığı 

gözlemlenmiştir (Ganesan et al., 2010; Hernandez-Gomez et al.,2009; 

Zhang and Hartemink, 2019). Zhang and Hartemink, (2019) CIE L* a* 

ve b* ve doku özellikleri (H, S ve V) değerlerinin ayrı ayrı kullanılarak 

yapılan kümeleme analizlerinde özellikle toprak horizon sınırlarında 

CIE L*, a* ve b* değerlerinin horizon sınırlarının belirlenmesinde daha 

etkili olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmacıların sonuçları CIE L*, a* 

ve b* ve doku özellikleri (H, S ve V) değerlerinin dijital görüntülerin 

segmentasyon işleminde güvenle kullanılabileceğini göstermiştir. 
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Şekil 3. P1 ve P2 profillerinde dijital görüntülerden elde edilen renk (CIE L*, a* ve 

b*) ve doku özelliklerinin (H, S ve V) profil boyunca horizonlara göre değişimi 

(kırmızı kesikli çizgiler P1 ve P2 horizonlarının arazi koşullarında tespit edilen 

sınırlarını, profil yüzeyinden aşağı doğru inen siyah çizgiler ise CIE L*, a* ve b* ve 

doku özelliklerinin (H, S ve V) profil boyunca değişimi temsil etmektedir) 

 

2.2. Horizon Sınırlarının Sayısal Renk ve Doku Özellkleri ile 

Belirlenmesi 

Toprak profillerinden elde edilen görüntülerden sayısal renk 

parametreleri (CIE L, a ve b) ve doku özellikleri (H, S ve V) 

belirlenmiştir. Elde edilen değerler 4’lü, 3’lü ve 2’li k-means bulanık 
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kümeleme (k-means Fuzzy Cluster) analizleri yapılmıştır. P1 

profillerinde farklı kümeleme analizleri arasında arazi koşullarında 

belirlenen horizon sınırlarına en yakın 3’lü, P2 profilinde ise 4’lü k-

means bulanık kümeleme (k-means Fuzzy Cluster) analizlerinin arazi 

koşullarında tespit edilen horizon sınırlarına en yakın sonuçlar olduğu 

belirlenmiştir. Böylelikle, araştırmada kullanılan toprak profilleri 

arasında CIE L*, a* ve b* ve doku özellikleri (H, S ve V) değerleri 

kullanılarak horizon sınırlarının tespit edilmesinde önemli farklılıkların 

olduğu belirlenmiştir. Zhang and Hartemink, (2019) dijital görüntüler 

ile toprak horizonlarının sınırlarının belirlenmesinde horizonlardaki taş 

ve çakıl yoğunluğunun başarı performansını etkilediğini belirtmiştir. 

Özellikle P1 profilinde k-means bulanık kümeleme (k-means Fuzzy 

Cluster) analizi ile başarı performansının P2 profiline göre göreceli 

olarak daha fazla olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 4). P1 ve P2 

profillerinin horizonlarında CIE L*, a* ve b* değerleri bazı piksellerde 

birbirine daha yakın sonuçlar vermiş olmasına rağmen dijital 

görüntülerin doku özelliği (H, S ve V) değerlerinde horizonlardaki taş 

ve çakıl yoğunluğuna bağlı olarak önemli farklılıkların olduğu tespit 

edilmiştir.  

 

Çizelge 4. Arazi koşularında ve kümeleme analizi sonucunda elde edilen horizon 

sınırlarının karşılaştırılması  

Profil Horizon 

Arazi Koşullarında 

Tespit 

(cm) 

Kümeleme Analizi 

ile Tespit 

(cm) 

Arazi ve Kümeleme Analizi 

Farkı  

(cm) 

P1 

Ap-A2 0-14 0-13 -1 

A2-C 14-37 13-39 +2 

C-2C 37-71 39-72 +1 

P2 

Ap-A2d 0-9 0-13 +4 

A2d-ACg 9-29 13-34 +5 

ACg-C1k 29-45 34-42 -3 

C1k-C2k 45-67 42-74 +7 
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Şekil 4: P1 profilinde dijital fotoğraftan elde edilen renk (CIE L*, a* ve b*) ve doku 

özelliklerinin (H, S ve V) değerlerinin 4’lü, 3’lü ve 2’li kümeleme analizi ile toprak 

horizon sınırları (Sol taraftaki orijinal dijital görüntü üzerindeki kırmızı kesikli 

çizgiler arazi koşullarında tespit edilen horizon sınırlarını, sağ taraftaki siyah 

dikdörtgenler farklı kümeleme analiz sonucunda elde edilen horizon sınırlarını 

temsil etmektedir). 
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Şekil 4: P2 profilinde dijital fotoğraftan elde edilen renk (CIE L*, a* ve b*) ve doku 

özelliklerinin (H, S ve V) değerlerinin 4’lü, 3’lü ve 2’li kümeleme analizi ile toprak 

horizon sınırları (Sol taraftaki orijinal dijital görüntü üzerindeki kırmızı kesikli 

çizgiler arazi koşullarında tespit edilen horizon sınırlarını, sağ taraftaki siyah 

dikdörtgenler farklı kümeleme analiz sonucunda elde edilen horizon sınırlarını temsil 

etmektedir). 
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Bu farklılıklar ise P1 profilinde toprak horizonlarının tespit edilmesinde 

yüksek başarı performansının elde edilmesine katkı sağlamıştır. Bu 

sonuçlar doğrultusunda bazı toprak profillerinin dijital görüntülerinden 

elde edilen doku özelliklerinin (H, S ve V) horizon sınırlarının tespit 

edilmesinde daha etkili olduğu gözlemlenmiştir. 

 

SONUÇ 

Yapılan bu araştırmada, toprak profillerinde horizon sınırlarının ve 

özelliklerinin dijital görüntülerinden elde edilen CIE L*, a* ve b* ve 

doku (H, S ve V) değerleri ile belirlenebilirliği test edilmiştir.  Bu 

kapsamda 2 farklı toprak profili ve bu profillerde yer alan 9 farklı 

horizon değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, 

özellikle dijital görüntülerden elde edilen CIE L*, a* ve b* ve doku (H, 

S ve V) değerleri ile A ve C gibi ana horizon sınırlarının tespit 

edilmesinde başarının daha yüksek olduğu, fakat ara horizonların (A2, 

A2d, C2 ve C3 gibi) tespit edilmesinde ise başarı performansının 

azaldığı gözlemlenmiştir. Toprak horizon sınırlarının belirlenmesinde, 

horizonlardaki doku özellikleri (H, S ve V) üzerinde etkili olan litolojik 

kesilmelere bağlı ani renk ve tekstür (taş ve çakıl oranı) değişimlerinin 

de, dijital ölçümlerle kolaylıkla ve büyük bir doğrulukla belirlenebildiği 

ortaya konulmuştur.  Toprak profillerinde dijital görüntüler kullanılarak 

toprak horizon sınırlarının belirlenmesindeki başarı performansının 

artırılması için farklı karakteristik özelliklere ve B horizonuna sahip 

toprak profillerinde, daha yüksek çözünürlüklü dijital fotoğraflar ile 

mevcut veya farklı kümeleme metotları ile başarı performansının test 

edilmesinin önemli ve gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı 
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zamanda arazi koşullarında çekilen fotograflar ile eş zamanlı olarak 

toprak yüzeyinde nem içeriklerinin de ölçülmesi tavsiye edilmektedir. 

Böylelikle dijital görüntülerden elde edilen sayılsal renk parametreleri 

nem içerikleri ile kalibre edilerek tahmin performansının artırılmasına 

katkılar sağlanabilir. Ayrıca, laboratuvara getirilen bozulmuş ve hava 

kuru halde standardize edilmiş topraklarda da dijital ölçümlerin 

yapılması sonucunda elde edilen sayısal renk parametrelerinin de 

modele dahil edilmesi önerilmektedir. Bu yaklaşımlar ve öneriler ile 

birlikte toprak horizonlarının sınırlarının tespit edilmesinde dijital 

görüntülerden elde edilen CIE L*a*b* ve doku (H, S ve V) özellikleri 

ile toprak özelliklerinin belirlenmesinde başarı performansını 

artırılabileceği öngörülmektedir. 
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GİRİŞ 

Dünya nüfusunun hızla artmasıyla birlikte insanların ilaç ve besin 

ihtiyacını karşılamak için bitki uzmanlarının işi gün geçtikçe 

zorlaşmaktadır. Bitki biyoteknolojisi alanı bu ihtiyacı giderebilecek 

uygulamaları içerdiğinden dolayı akademik camiada popüler çalışma 

alanları içerisine girmiştir. Bitki biyoteknolojisi; çeşitli genetik 

mühendisliği ve doku kültürü yöntemleri kullanılarak bitkilerin 

moleküler seviyede iyileştirilmesine katkıda bulunan önemli araçlara 

sahiptir (Onay ve ark., 2012).  

Bitki doku kültürü; yapay besin ortamında, aseptik koşullarda, bütün 

bir bitki, hücre, organ veya doku gibi bitki kısımlarından yeni bitkisel 

ürünlerin elde edilmesidir (Babaoğlu ve ark, 2001). In vitro, aksenik 

veya steril kültür olarak da adlandırılan bitki doku kültürü; hem temel 

hem de uygulamalı çalışmalarda olduğu kadar ticari uygulamalarda da 

önemli bir araçtır (Thorpe, 1990; Thorpe, 2007; Stasolla ve Thorpe, 

2011). Günümüzde doku kültürü; haploid bitki üretimi, somoklonal 

varyasyon, in vitro germplazm muhafazası, in vitro seleksiyon, somatik 

hücre melezlemesi ve gen transferi gibi ıslah amaçlı çalışmalarda veya 

mikroçoğaltım, sentetik tohum üretimi, virüs ari bitki üretimi ve 

sekonder metabolit üretimi gibi ticari amaçlı girişimlerde 

kullanılmaktadır (Babaoğlu ve ark, 2001).  

Bir madde veya bir cismin birlikte bulunduğu tüm mikroorganizma 

şekillerinin (sporlar dahil) tahrip edilmesi, öldürülmesi veya ortamdan 

uzaklaştırılmasına sterilizasyon denilmektedir (Dolapçı, 2016). 
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Sterilizasyon bitki doku kültürü için vazgeçilmez koşullardan birisidir. 

Doku kültürü çalışmalarında tüm laboratuvarda sterilizasyon şartlarına 

dikkat edilmesi gerekmektedir. Bitki materyali, çalışma alanı ve 

kullanılan tüm ekipmanların (kapların, besin ortamlarının ve aletlerin) 

sterilizasyonundan emin olunmalıdır. Sterilizasyon zincirinin anlık 

olarak bozulması bile kültürlerin kontamine olması ile 

sonuçlanabilmektedir. 

Kontaminasyon, steril olması gereken kültüre mikro organizmaların 

bulaşması olarak tanımlanabilir. Doku kültüründe kontaminasyon sık 

karşılaşılan sorunlardan biridir. Doku kültüründeki kontaminasyon, 

mikroorganizmaların eksplant dokularında taşınması veya 

laboratuvardaki hatalı prosedürlerden kaynaklanabilir. 

Kontaminasyonun kaynağını bulma işlemi oldukça zor olabilmektedir 

(Cassells, 1991). Endojen mikrobiyal kontaminasyonun yüzey 

sterilizasyonu ile eleminasyonu mümkün olmamaktadır. Bu bakımdan 

endojen kontaminasyonlar kültürde bitki dokusunun büyümesi 

esnasında ciddi problemlere neden olmaktadır (Singh, 2018). Endojen 

bakteri kontaminasyonu gibi durumlarda son çare olarak 

antibiyotiklerin kullanımı zorunlu hale gelebilmektedir (Phillips, 1981). 

1. ANTİBİYOTİKLERİN DOKU KÜLTÜRÜNDE KULLANIMI 

Antibiyotiklerin etki mekanizmaları hücre fonksiyonunun veya hücre 

zarı yapısının bozulması, hücre duvarı sentezinin inhibisyonu, protein 

sentezinin inhibisyonu, nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonunun 

inhibisyonu veya anahtar metabolik yolların tıkanması şeklinde 
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gerçekleşmektedir (Talaro ve Chess, 2008; Madigan ve Martinko, 

2006; Wright, 2010; Etebu ve Arikekpar, 2016). Bitki doku kültüründe 

kullanılan antibiyotiğin kabul edilebilir olması için, bitki hücrelerine 

toksik olmaması ve geniş bir mikrobiyolojik aktivite spektrumuna sahip 

olması gerekmektedir (Pollock ve ark., 1983). Etkili bir mücadele 

gerçekleştirilmesi için kullanılacak antibiyotiğin belirlenmesinde 

kontaminasyon kaynağı ve tipinin iyi bilinmesi gerekmektedir.  

Bakteriler en yaygın kontaminasyon kaynaklarıdır. Doku kültürü 

ortamında kontaminasyona sebep olup en çok karşılaşılan bakteriler 

Agrobacterium, Bacillus, Lactobacillus, Pseudomanas, 

Staphyllococcus, Enterobacter ve Xanthomonus’dur. Bu tür 

mikroorganizmalar bitki materyaliyle gelmekte ve iyi bir yüzey 

sterilizasyonu sağlanmadığı sürece problem oluşturmaktadır. 

Bakteriler, besin ortamı içinde veya üzerinde krem, beyaz, sarı veya 

pembe renkte ve genellikle şeffaf koloniler halinde ortaya çıkmaktadır 

(Şekil 1; Babaoğlu ve ark., 2001). Mikoplazmalar 0,1-0,3 μm boyutları 

ile canlılar arasında en küçük serbest yaşayan bakterilerdir. Hücre 

duvarları bulunmayan bu bakterilerin hücre membranları sterol 

içermektedir. Hücre duvarları olamaması sebebiyle hücre duvar 

sentezini engelleyen vankomisin, sefalosporin ve penisilin gibi 

antibiyotiklere karşı doğal direnç göstermektedirler (Sütçü ve Somer, 

2015). Mikoplazma türü organizmalar kolaylıkla tespit edilemedikleri 

için en tehlikeli kontaminasyon tiplerindendir. Çünkü tespit edilmeden 

kültürden kültüre geçebilmekte ve çok uzun süreli çalışmalar boşa 

gidebilmektedir (Babaoğlu ve ark, 2001). Bakteri kontaminasyonlarıyla 
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mücadele edebilmek için besiyerlerine uygun miktarda Streptomisin, 

Tetrasiklin, Vankomisin, Rifampisin, Gentamisin, Sefotaksim gibi 

antibiyotiklerin eklenmesi kültürdeki kontaminasyonu ortadan 

kaldırabilir (Leelavathy ve Sankar, 2016; Sharma ve ark., 2002; Habiba 

ve ark., 2002; Eed ve ark., 2010; Singh, 2018). Daha iyi nodal eksplant 

kültürü için besiyerine Benomyl ve Streptomycin eklenebilir (Buckseth 

ve ark., 2017; Singh, 2018). 

Kontaminsayon tiplerinden bir tanesi de funguslardır. Funguslar, 

eksplant kaynaklı olarak gelebileceği gibi kültür sonrası hava kaynaklı 

olarak da taşınabilmektir. Değişik renklerde (gri, mavi, beyaz) ve lifli 

(misel) görünümde olan funguslar, genellikle besin ortamının ve 

kültürlerin üzerini ağ gibi sarmaktadır (Şekil 1; Babaoğlu ve ark., 

2001). Funguslar ile mücadelede antibiyotikler yerine antifungal 

ajanların (fungusitlerin) kullanılması gerekmektedir. Kullanılacak 

antifungal ajanların etkili olabilmesi için; besin ortamında mantar 

öldürücü olmaları, bitki hücreleri için toksik olmamaları ve geniş bir 

spekturuma sahip olmaları gerekmektedir (Shields ve ark.., 1984). Bazı 

bakteri ve fungus kontaminasyon tiplerine ait görseller Şekil 1’de 

verilmiştir. 

  

 



285 | MODERN TARIM UYGULAMALARI 

 

 

Şekil 1. Bazı bakteri (yukarda) ve fungus (aşağıda) kontaminasyon tipleri 

 

Antibiyotikler besin ortamına otoklav sonrası ortam ısısı düştükten 

sonra filtre ile sterilize edildilerek kullanılmalıdır. Antibiyotiklere 

alternatif olarak hava, su veya endojen kaynaklı kontaminasyonu uzun 

süreli engelleyebilen, ısıya dayanıklı (otoklavlanabilir) ve geniş 

spektruma sahip bir biyosit olan PPM (Plant Preservative Mixture) 

kullanılabilmektedir (Babaoğlu ve ark, 2001).  
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SONUÇ 

Bitki doku kültüründe alınacak en iyi sonuçlar öncelikle aseptik bir 

kültürün sağlanmasıyla elde edilecektir. Bunu sağlamanın en güvenilir 

yolu ise sterilizasyonundan emin olunan laboratuvar şartlarını 

sağlamaktır. Eksplantın sterilizasyonu sonrasında oluşabilecek 

kontaminasyonlu kültürlerin eleminasyonu ile steril stoğun oluşması 

sağlanabilmektedir. Ancak, endojen kaynaklı kontaminasyona sebep 

olan eksplantların kullanılmasının mecburi hale geldiği durumlarda bu 

eksplantlar ile steril bir kültür oluşturmak için kantaminasyonun tipine 

göre besi ortamına antibiyotik eklenmesi gerekmektedir.  Bu sayede 

steril kültürler elde edilebilmektedir. Kültürdeki kontaminasyonla 

mücadelede etmek için, bitki hücresine toksik olmayan, kültürde 

bulunan mikroorganizmaya karşı etkili olan ve geniş bir spekturuma 

sahip antibiyotiklerin seçilmesine dikkat edilmelidir. 
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GİRİŞ 

Selenyum (Se) 1817 de İsveçli bir kimyager J.J. Berzelius tarafından 

keşfedildi. Dünya kabuğunda ve genellikle kayalarda ve toprakta 

nadiren saf olarak bulunur. Bu elementin besinsel değeri 1957 yılında 

keşfedilmiştir. Bundan sonra bitki ve hayvanlarla ilgili selenyum 

araştırmaları artmıştır (Rotruck ve ark., 1973). Antioksidatif enzim olan 

glutatyon peroksidazın (GPX) Se'ye sahip olduğunu ortaya 

çıkardığında daha da ilgi topladı (Thiry ve ark., 2012). Bundan sonra 

Se aktif araştırma konusu haline geldi ve daha ileri çalışmalar hem 

bitkilerde hem de hayvanlarda temel işlevleri taşıyan çeşitli enzimler ve 

proteinlere dahil edilmesi sağlandı. Özellikle stres koşullarında bitki 

büyümesi, gelişmesi ve korunmasındaki rolü nedeniyle kapsamlı bir 

şekilde araştırılmıştır. 

1. ABİYOTİK STRES KOŞULLARINDA ANTİOKSİDATİF 

SAVUNMA MEKANİZMASI ÜZERİNE SELENYUM ETKİSİ 

Reaktif oksijen radikalleri ortaklanmamış (eşleşmemiş) elektron içeren 

atom, atom grubu veya moleküller olarak tanımlanırlar. Serbest 

radikallere örnek olarak; süperoksit radikali, hidrojen peroksit, 

hidroksil radikali bu radikallerden bazılarıdır (Hurst ve ark., 1997). 

Hücre membranlarındaki yağ asitleri ve kolesterollerin doymamış 

bağları kolay bir şekilde serbest radikallerle reaksiyona girerek 

peroksidasyon ürünleri oluşturmaktadır. Kükürt ve doymamış bağ 

içeren tirozin, triptofan, histidin, fenilalanin, sistein ve metiyonin gibi 

amino asitlere sahip proteinler serbest radikallerden kolaylıkla 

etkilenmektedir. Özellikle karbon merkezli organik radikaller ve sülfür 
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radikalleri bu etki sonucunda oluşmaktadır. Serbest radikallerin etkileri 

sonucunda, yapılarında fazla sayıda disülfit bağı bulunan albümin ve 

immünoglobülin G (IgG) gibi proteinlerin tersiyer yapıları 

bozulmaktadır. Serbest radikaller DNA'yı etkileyerek hücrede 

mutasyona ve ölüme yol açarlar (Scandalious, 1993; Foyer ve Fletcher, 

2001).  Biyolojik serbet radikallerin elektronları hücrelerde bulunan 

diğer moleküllerle reaksiyona girerek oksidatif bir stres oluştururlar. 

Oksidatif stres, organizmalardaki antioksidan ve prooksidan dengenin 

bozulması demektir. Serbest radikaller; lipidler, proteinler ve 

nükleotidler gibi temel hücre yapıtaşlarında bozulmaya sebep 

olabilmektedir (Kopani ve ark., 2006). Oluşan radikallere karşı bitkiler 

sahip oldukları savunma sistemi sayesinde korunurlar. Reaktif oksijen 

türlerinin (ROS) oluşumlarını ve meydana getirdikleri hasarları 

önlemek için "antioksidatif enzimler" devreye girmektedir. 

Antioksidatif enzimler (Örneğin; SOD, GPX, APX, CAT, POD) 

sayesinde bitki oksidatif stres etkisinden korunur (Pellegrini ve ark., 

2009). Selenyumun bitkilerin antioksidatif savunma mekanizmasında 

yer alan enzimleri aktive ettiği bildirilmiştir (Xue ve ark., 2001). 

Bununla birlikte Se'nin yararlı etkileri bitki türlerine ve ayrıca bitkinin 

maruz kaldığı stres türüne göre değişiklik göstermektedir. Tuzluluk, 

kuraklık, toprak ve sudaki ağır metal kirliliği bitkilerin çoğunlukla 

maruz kaldığı abiyotik stres koşullarıdır (Hirt ve Shinozaki, 2003). 

Yapılan çalışmalarda, düşük dozda selenyumun uygulanması çeşitli 

abiyotik stres koşullarında, seleno protein sentezini düzenlediği, 

bitkinin antioksidatif enzim aktivitesini artırarak bitkinin gelişimini ve 

büyümesini artırdığı bulunmuştur (Hartikainen ve Xue, 2000; 
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Djanaguiraman ve ark., 2005; Hasanuzzaman ve ark., 2014). Düşük 

dozda uygulanan selenyum (<5 mg kg-1) çeltik bitkisinde GSH ve AsA 

içeriğinde, SOD, POD, CAT enzim aktivitelerinde artışa neden olması 

bitkinin gelişimi ve büyümesinde iyileşmeye neden olmuştur (Dai ve 

ark., 2019).  

 

Şekil 1. Selenyum'un Stres Koşullarında Reaktif Oksijen Radikallerinin Üretimi ve 

Fonksiyonları Üzerine Etkisi (Feng ve ark., 2013). 

Şekil 1’de selenyum‘un stres altındaki bitkilerde 3 metabolik yol ile 

reaktif oksijen radikallerinin etkilerini düzenleyebilir 1-Selenyum 

içeren bileşiklerle serbest radikallerin reaksiyonu yoluyla 2- 

antioksidatif enzim aktivitelerini düzenleyerek 3-reaktif oksijen 

radikallerinin bir kısmını indirgeyerek ve bir kısmını yükseltgemesi 

yoluyla gerçekleşmektedir. Nowak, ve ark., 2004 buğday bitkilerinde 

eklenen Se yanıt olarak oksidoredüktaz enzimlerinin aktivitelerinde 

önemli bir değişiklik olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, sera 
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deneyi, 0.05 mM kg-1'de Se ile muamele edilmiş bitkilerde hem katalaz 

(CAT) hem de peroksidaz (POD) aktivitesinde bir artış olduğunu ortaya 

koymuştur. En yüksek konsantrasyon (0.45 mM kg-1) her iki enzim 

aktivitesinde de azalmaya neden olduğunu ifade etmişlerdir. Tüm bu 

sonuçlara göre, en düşük Se konsantrasyonunun buğday bitkilerindeki 

antioksidan savunmayı olumlu yönde etkilediği, ancak daha yüksek 

konsantrasyonların stres tepkilerini tetiklediği bu nedenle bir 

prooksidan olarak düşünülebileceği ifade edilmiştir. Çeşitli 

araştırmalar, Selenyum'un yüksek bitkilerde oksidatif strese karşı 

koruyucu bir rolünün, artan GPX aktivitesi ve azalmış lipid 

peroksidasyon ile bağdaştığını göstermiştir (Xue ve Hartikainen, 2000; 

Djanaguiraman ve ark., 2005; Cartes ve ark., 2005).  

1.1. Tuz Stresi 

Tuz stresi, bitkilerde oksidatif strese neden olan, serbest radikallerin 

üretilmesine bağlı olarak bitkinin gelişimi ve büyümesinde önemli 

ölçüde gerilemeye sebep olan etkenlerdendir. Araştırmacıların elde 

ettikleri sonuçlara göre, düşük seviyede uygulanan selenyum tuz 

stresinde lipit peroksidasyona karşı bitkinin membran dayanıklılığını 

artırmaktadır. Bununla birlikte, tuz stresi koşullarında, selenyumun 

antioksidatif enzimlerden SOD, CAT, POD ve GPX, AsA aktivitesinde 

artışa neden olduğu ayçiçeği (Habibi, 2017), mısır (Ashraf ve ark., 

2018), sarımsak (Astaneh ve ark., 2019) bitkilerinde saptanmıştır. 

Ashraf ve ark., (2018), Se (20 mg L-1) uygulamasının tuz stresi altındaki 

mısır bitkisinde hem büyümeyi ve klorofil içeriğini artırdığını hem de 

yüksek MDA ve H2O2 seviyelerinin neden olduğu oksidatif hasarı 
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azalttığını bulmuşlardır. Habibi (2017), tuz stresi koşullarında, Se'nin 

sodyum selanat (Na2SeO4) olarak 5 mg kg−1 düzeyinde uygulanması, 

optimum fotokimyasal fonksiyonlar için gerekli olan Na / K oranının 

iyileştirilmesi ile doğrudan bağlantılı olan antioksidan enzimlerin 

aktivasyonu ile tuz stresinin zararlı etkisini azaltmaktadır 

1.2. Ağır Metal Stresi 

Ağır metaller, biyolojik yaşam üzerinde yüksek fitotoksik etkiye sahip 

ve biyolojik yaşamdan ayrı olarak düşünülen elementlerdir. Bu 

elementlere; Hg, As, Pbi Ag ve Cd örnek gösterilebilir. (Hirt ve 

Shinozaki, 2003). Güçlü fitotoksik etkiye sahip olan ağır metaller bitki 

hücrelerine girdiği zaman birçok metabolik ve fizyolojik fonksiyonların 

bozulmasına yol açmaktadır. Bununla birlikte ağır metal toksisitesi 

tarafından bitki gelişiminin engellenmesi ve oksidatif stresin artması 

reaktif oksijen radikallerinden kaynaklanmaktadır (Hossain ve ark., 

2010). Ağır metal stresi altındaki bitkilere selenyum uygulaması ile 

toksik etkiyi azaltan Se-metal kompleksinin veya fitoşelatin (PC) 

oluşumu etkin olmaktadır (Vorobets, 2006; Filek ve ark, 2008; 

Hawrylak-Nowak ve ark., 2014; Sieprawska ve ark., 2015). Filek ve 

ark, (2008) yaptıkları çalışmada, Selenyum, rapa bitkisinin MDA 

içeriğinde azalmaya, SOD, CAT, APX ve GPX enzim aktivitelerinde 

değişime neden olarak Cd'nin toksik etkisinde iyileşmeye neden 

olmuştur. Wu ve ark., (2016) yapmış oldukları çalışmada, selenit 

(SeO3
2-) uygulaması kolza tohumlarının kök ve sürgünlerinde Cd ve Pb 

birkiminde azalmaya neden olurken aynı zamanda kök den sürgüne 

taşınımını azaltmıştır. Sun ve ark., (2010) yapmış oldukları çalışmada 
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Se' un Cd stresi altındaki sarmısak bitkisinin büyümesi ve 

detoksifikasyonu etkisini gözlemlemişlerdir. Selenyumun koruyucu 

rolünde, 1- Cd'nin aktif hücresel bölgelerden uzak tutulması 2- Cd 'ye 

bağlı olarak oluşan serbest radikallerini azaltmak için Selenyumun 

aktive edilmesi 3- Selenyumun fitoşellatin aktivitesini düzenlemesi 

sarmısak bitkisinde Cd'nin etkilerini hafifletmiştir. Civa (Hg) 

endistürüyel aktiviteler, madenlerden yayılan hem çevreye hemde 

topraklar üzerinde kirletici özelliğe sahip bir ağır metaldir. Oksidatif 

strese ve lipit peroksidasyona sebep olabildiği gibi, fotosentez ve 

klorofil üretiminde azalmaya neden olur (Zhao ve ark., 2013). Hg stresi 

koşullarında, selenit ve selenat formunda 1 mg kg-1 selenyum 

uygulandığı zaman soğan (Allium sativum) bitkisinde Hg ağır metalinin 

absorbsiyonu, taşınımı ve birikimini azaltmıştır (Zhao et al,. 2013). 

Kurşun (Pb) stresine karşı selenyumun etkisi oksidatif stresi azaltıcı 

etkiye sahip olmasıdır (Hue et.al., 2014). Bakla (Vicia faba L) bitkisine 

1,5 µM seviyesinde uygulanan selenit süperoksit radikallerinin 

üretimini ve konsantrasyonunu kök hücrelerinde azaltıcı etkiye sahiptir. 

Bununla birlikte POD ve GSH-Px enzim aktiviteleri ve protein olmayan 

thiol içeriğinde artışa neden olmuştur (Mroczek-Zdyrska and Wojcik, 

2012). 

1.3. Kuraklık Stresi 

Kuraklık stresi, bitkilerde mekanik ve metabolik olduğu kadar oksidatif 

etkilere sahiptir (Lewit, 1980). Bitki hücrelerinde suyun azalmasıyla 

turgor basıncının düşmesi kuraklığın mekanik etkisi görülmektedir. 

Diğer taraftan, stres koşullarında iyon birikmesi, membran ve protein 



299 | MODERN TARIM UYGULAMALARI 

 

yapısının bozulmasına neden olmaktadır (Kalefetoğlu ve Emekçi, 

2005). Bu nedenlerden dolayı hücre normal fonksiyonlarına devam 

edemez. Diğer etki oksidatif stres sonucu yaprakların kloroplastlarında 

oluşan reaktif oksijen radikallerinin [(örneğin; süperoksit (O2.
-), 

hidrojen peroksit (H2O2), hidroksil (.OH), nitrik oksit (.NO)] 

üretilmesidir (Pellegrini ve ark., 2002). Reaktif oksijen radikallerinin 

hücre hasarına karşı nötralize etmeye çalışan metabolizma üzerindeki 

etkilerini sınırlandırmaya çalışan enzim ve enzim yapısında olmayan 

antioksidantlardır (Pellegrini ve ark., 2009). Selenyum kuraklık stresi 

koşullarında uygulandığında antioksidatif enzimlerden SOD, POD, 

CAT, AsA ve GSH aktivitelerinde artışa neden olduğu bulunmuştur 

(Xiao ve ark., 2008; Hasanuzzaman ve ark., 2010; Habibi, 2013). Yao 

ve ark. (2009), kuraklık şartlarında buğday bitkisine uygulanan 

selenyum'un 1.0, 2.0 ve 3.0 mg Se kg-1 seviyeleri buğday fidelerinde 

prolin içeriğinde, POD ve CAT enzim aktivitelerinde ve klorofil 

içeriğinde artışa neden olurken en düşük düzeyi (0.5 mg Se kg-1) 

buğday fidelerinde prolin, karotenoid gibi bazı antioksidatif aktiviteleri 

etkilemesine rağmen önemli bir etki yaratmamıştır. 

2. SELENYUMUN BİTKİ BÜYÜME VE GELİŞİMİNE ETKİSİ 

Selenyum stres koşullarında uygun konsantrasyonda uygulandığı 

zaman bitki büyüme parametrelerinde artışa neden olmaktadır. Düşük 

seviyede uygulanan Se (1-5 µM) tuz stresi altındaki kuzu kulağı 

fidelerinin büyümesini teşvik etmiştir (Kong ve ark., 2005). 

Mozafariyan ve ark. (2014) kadmiyum stresine maruz bırakılan biber 

bitkisinde Se (0, 3 ve 7 μM) bitkilerde çiçek sayısını, meyve sayısını ve 
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meyve çapını iyileştirdiği tespit edilmiştir. Kuraklık stresi koşullarında 

yetiştirilen çerezlik kabağın 2 farklı çeşidinin kullanıldığı çalışmada; 

sırasıyla 0, 1, 2 ve 4 mg Se kg-1 düzeylerinin fide gelişimini artırdığı 

tespit edimiştir (Gökkaya, 2016). Stres koşulları tohum çimlenme 

oranında azalmaya neden olur. Selenyumun çimlenme üzerinde 

koruyucu rolü optimum konsatrasyonuna bağlıdır. İki domates çeşidi 

ile yürütülen çalışmada düşük konsantrasyonda selenyum (0,004 

mmol/L) tuz stresine karşı çimlenme oranını ve çimlenme indexini 

artırdığı tespit edilmiştir (Guangquan ve ark., 2010). Yem şalgamı 

(Brasicca rapa L.) tohumlarına Se ile ön muamele edilmiştir. 

Selenyum'un etilen üretimini tetiklediği ve dormansi yi kırarak 

çimlenme oranında artışa neden olduğu tespit edilmiştir (Lyons ve ark., 

2009). Selenyum yaşlanmayı geciktirme ve ayrıca yaşlanan marul ve 

çavdar fidelerinde büyümeyi teşvik etme becerisine sahiptir (Xue ve 

ark.,2001). Manaf (2016), Börülce (cowpea) bitkisinde yapraktan 

uygulanan Se (5-10 µM) düzeylerinin tuz stresi altında (50 mM NaCl) 

büyüme ve verime etkisi araştırılmıştır. Düşük seviyede 5 µM 

uygulanan Se yüksek seviyede 10 µM uygulanan Se' ye kıyasla büyüme 

ve verimle ilgili parametreleri daha çok artırdığı ve tuz stresine bağlı 

hasarı hafiflettiği tespit edilmiştir. Bunu 5 µM Se ile muamele eden 

bitkilerde artan fotosentez, klorofil ve bağıl su seviyesi ile ortaya 

koymuştur. 
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SONUÇ 

Se abiyotik stres koşullarında (Kuraklık, ağır metal ve tuzluluk), hem 

bitkide oluşan reaktif oksijen radikallerinin oluşturduğu hasarı 

iyileştirmede hem de büyüme ve gelişme üzerinde olumlu etkiye sahip 

olduğu ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmalarda, selenyumun farklı 

bitki çeşitlerine yüksek düzeyler yerine düşük ve orta seviyede 

uygulandığında bitkinin hem büyüme ve gelişimini artırdığı hem de 

oksidatif hasarı engelleyerek koruyucu role sahip olduğu ortaya 

konulmuştur. Günümüzde stresli koşullarda elementlerin (Se, Si, Fe, 

Zn. vs.) koruyucu rolü üzerinde çalışmalar artmaktadır. Tarla 

şartlarında özellikle yürütülen çalışmaların daha aydınlatıcı olması 

beklenir. Stresli koşullar altında selenyumun fizyolojik rolü ve uygun 

konsantrasyonu üzerine yapılan araştırma çalışmaları önem arz 

etmektedir. Bugüne kadar rapor edilen çalışmalar, toprakta ve bitkide 

selenyum hakkındaki bilgimizi arttırmakta ve ayrıca araştırmacıların 

cevaplamaya çalışması için daha fazla soru ortaya çıkarmaktadır. 
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GİRİŞ 

Biyoteknolojik çalışmalar, artan dünya nüfusunun ve besin ihtiyacının 

karşılanması için dünya genelinde ilgi odağı olmaktadır (Tansey ve 

Worsley, 2014; Tizard ve ark., 2016; Eren, 2021). Biyoteknolojik 

gelişmeler, insanoğlunun artan beslenme ihtiyacına karşı geliştirdiği 

kaynak oluşturma çabasının bir sonucu denilebilir (Arvas ve Kaya, 

2019). Yaklaşık 8 milyara ulaşan dünya nüfusu 2050 yılında 9,6 milyar 

ve 2050 yılından itibaren 10 milyarı geçeceği öngörülmektedir 

(UNFPA, 2022). Artan dünya nüfusuyla gıda güvenliğini sağlamak 

geleneksel tarım faaliyetleri ile mümkün olmayacağı düşünülmektedir. 

Ekim alanlarının yanlış kullanımı, toprak bozulması, su kaynaklarının 

azalması ve iklim değişikliği gibi sebeplerden dolayı, tarımsal 

zorlukların yanında gıda ihtiyacının yaklaşık %60 bir artışa ihtiyaç 

duyulduğu bildirilmektedir (Aldemita ve Hautea, 2018). Biyoteknolojik 

gelişmelerle desteklenen geleneksel tarım faaliyetleri beklenen en kötü 

ciddi açlık senaryolarının önüne geçebilir. Azalan tarım alanları ile 

birlikte, birim alandan en yüksek verimin elde edilebilmesi için 

biyoteknolojik yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır (Sudheer ve ark., 

2020). Geleneksel tarım yöntemleri artan nüfusun besin ihtiyacını 

karşılayamadığı ve bunun sonucunda da transgenik bitki tarımının hızla 

artmaya başladığı bildirilmektedir (Tome ve ark., 2017). Yarım asırdan 

beri, geleneksel tarım uygulamaları ile alakalı yapılan yanlış 

yaklaşımlar toprak yapısının bozulmasına ve iklimsel değişimlere 

neden olmuştur. Ayrıca klasik ıslah yöntemleri ürünlerinin elde 

edilmesi uzun yıllar almasından dolayı biyoteknolojik yöntemlere 
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yönelimi de arttırmıştır (Kaya, 2015; Sudheer ve ark., 2020). Sayılan 

tüm bu nedenlerin sonucunda 1990’lı yıllardan beri, ekonomik değeri 

yüksek bitkilerin de içinde yer aldığı transgenik bitkilerin üretiminin 

giderek arttığı gözlenmektedir (Aldemita ve Hautea, 2018). Transgenik 

bitkilerin, artan dünya nüfusunun besin ihtiyacını karşılamakta çok 

büyük öneme sahip olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, azalmakta 

olan tarımsal alanlarda yeterli mahsulün alınması için tarımsal 

ürünlerde biyoteknolojik yöntemlerle bitkisel ürünler 

geliştirilmektedir. Modern tarım uygulamalarının bir ürünü olan 

transgenik bitki üretiminin bu kadar hızlı popüler olmasının, gıda 

ihtiyacını karşılamaya aday olan bitkilerin besin içeriklerindeki değişim 

ve iyileştirmelerin yapılması ve üreticilere sağladığı ekonomik ve 

sosyal kalite gibi sonuçların olduğu bilinmektedir (James, 2014; Abiri 

ve ark., 2015). 

1. TRANSGENİK BİTKİLER 

Transgenik bitkiler diğer bir ifadeyle Genetiği Değiştirilmiş 

Organizmalar (GDO) modern tarım uygulamalarının en genç 

mahsullerinden biridir. Klasik ıslah metotları dışında, genetik 

mühendisliği teknikleri ile canlının genetik yapısında meydana gelen 

değişimler sonrası ortaya çıkan canlılara transgenik canlılar (GDO) 

denilmektedir (Şakiroğlu, 2010; Abiri ve ark., 2015; Arvas ve Kaya, 

2019). Transgenik hayvanlar daha çok laboratuvar çalışmalarında 

kullanılmak üzere üretilirken, transgenik bitkiler transgenik 

hayvanların aksine tarımsal faaliyetlerde yerini almış bulunmaktadır 

(Şakiroğlu, 2010; Abiri ve ark., 2015). Transgenik bitki üretiminin 



311 | MODERN TARIM UYGULAMALARI 

 

biyoteknolojik yöntemler aracılığıyla özellikle beslenme açısından 

fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Özellikle gelişmemiş ülkelere 

bakıldığında ciddi bir beslenme sorunu olduğu görülmektedir. 

Biyoteknolojik yaklaşımlarla yeterli beslenme ve bitki besin içeriğinde 

değişimler sayesinde açlık problemlerine çözüm getirilebileceği 

düşünülmektedir (Lemaux, 2008). Örneğin gelişmiş provitamin A 

içeriğine sahip transgenik prinç (golden rice) ile her yıl görme 

bozukluğu yaşayan yaklaşık 500 bin çocuk için A vitamini eksikliğinin 

giderilebileceği düşünülmektedir (Goldstein ve ark., 2005; Kulaç ve 

ark., 2006).  

Transgenik bitkilerin üretimindeki başlıca amaçlar; 

a) Verim ve kalitenin arttırılması, 

b) Hastalık ve zararlılara karşı direnç, 

c) Biyotik ve abiyotik stres toleransı, 

d) Bitki besin içeriğinde değişim, 

e) Bitki olgunlaşmasında gecikme ve meyve yumuşatma, 

f) Bitki besin içeriği ve organlarında modifiye, olarak sıralanmıştır 

(ISAAA 2022a).  

 

Transgenik bitki ürünlerinin gelişim süreci birincil, ikincil ve üçüncül nesil 

olarak sınıflandırılmıştır (Smith, 1996; Holmberg ve Bülow 1998). İlk 

transgenik ürünler, stres faktörlerine karşı toleranslı, hastalık ve zararlılara 

karşı dirençli olmaları, sonraki transgenik ürünlerin daha da gelişmesine 

olanak sağlamış ve şu anda dünyada ticari öneme sahip birçok üründe besin 

içeriği ve raf ömrü gibi önemli kriterler açısından ekonomik ürünler ortaya 

koymaktadır (Herrera-Estrella ve ark., 1983; Howarth ve ark., 2003; Öktem, 
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2004; Ammann, 2008). Değiştirilen genomik özelliklerine göre bazı 

transgenik bitkiler Tablo 1’de verilmiştir. 

Genetik mühendisliği teknikleri, klasik ıslah metotlarının aksine 

bitkilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesinin daha kısa bir yoludur. 

Çünkü transgenik metotlar, birbirinden bağımsız türler arasında 

genomik değişimlere olanak sağlamaktadır.  

Transgenik bitki metodolojisinde;  

• Bakteri aracılığı ile bitki transformasyonu 

• Aerosol Işın Enjeksiyonu 

• Protoplastlara kimyasal aracılı giriş ve rejenerasyon 

• Konvansiyonel yetiştirme- transgenik donör(ler) içeren çapraz 

hibridizasyon ve seçim 

• Doğrudan DNA transfer sistemi 

• Bitki hücrelerinin veya dokularının mikropartikül bombardımanı 

• Polen tüpü yolu (PTP) gibi birçok genetik mühendisliği teknikleri 

uygulanmaktadır (ISAAA 2022a). 
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Tablo 1. Değiştirilen Genomik Özelliklerine Göre Transgenik Bitkiler (ISAAA 2022a) 

 

Değiştirilen Özellikler Transgenik Bitkiler 

Antibiyotik Direnci 

Yonca, elma, hindiba, kanola, pamuk, patlıcan, erik, 

okaliptüs, keten, kavun, papaya, petunya, kavak, 

patates,  pirinç, aspir, soya,  kabak, şeker pancarı, şeker 

kamışı, tütün, domates,  mısır 

Anti Alerjik Pirinç 

Azaltılmış Siyah Nokta Patates 

Böcek Direnci 
Pamuk, börülce, patlıcan, kavak, patates, pirinç, soya 

fasulyesi, şeker kamışı, domates, mısır 

Değişen Lignin Üretimi Yonca 

Doğurganlık/Fitaz Üretimi Kanola, mısır 

Düşük Gosipol Pamuk 

Erkek Kısırlığı Kanola, hindiba, mısır 

Esmerleşmeyen Elma 

Gecikmiş Olgunluk/Yumuşatma Karanfil, kavun, ananas, domates 

Gelişmiş Fotosentez/Verim Soya fasulyesi, mısır 

Gelişmiş Provitamin A İçeriği Pirinç 

Görsel İşaretleyici 
Pamuk, papaya, petunya, erik, soya fasulyesi, şeker 

pancarı, mısır 

Hacimsel Odun Artışı Okaliptüs 

Herbisit Toleransı 

Yonca, kanola, karanfil, hindiba, pamuk, sürünen bent, 

pirinç, keten, soya fasulyesi, şeker pancarı, tütün, 

buğday, mısır 

İndirgeyici Şeker ve Asparagin Patates 

Kuraklık Stres Toleransı Soya fasulyesi, şeker kamışı, mısır 

Mannoz Metabolizması Pirinç, mısır 

Alfa Amilaz/Amino Asit Mısır 

Modifiye Çiçek Rengi Karanfil, petunya, gül 

Modifiye Meyve Rengi Ananas 

Modifiye Nişasta/Karbonhidrat Patates 

Modifiye Yağ/Yağ Asidi Kanola, aspir, soya fasulyesi 

Nikotin Azaltma Tütün 

Nopalin Sentezi Keten 

Viral Hastalık Direnci 
Fasulye, papaya, erik, patates, kabak, tatlı biber, 

domates 

Yaprak Geç Yanıklığı Direnci Patates 
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Transgenik çalışmalar ilk olarak ABD’de Escherichia coli canlısında 

yürütülmüş olup, 1983 yılında ise ilk genomik değişim tütün 

bitkisinden elde edilmiştir (Kenward ve ark., 1993). 

1994 yılında ticari olarak ekim ve pazar onayı alan ilk bitki ise 

transgenik Flavr-Savr domatesi olmuştur (Redenbaugh  ve ark., 1994).   

Elde edilen güncel verilere göre 544 genomik değişim olayı kayıt altına 

alınmıştır. En fazla genomik değişim, 244 çalışma ile Mısır, 67 çalışma 

ile pamuk, 51 çalışma ile patates, 49 çalışma ile kanola ve 43 çalışma 

ile soya fasulyesi bitkisinde yürütülmüştür (ISAAA, 2022b).  

Tablo 2: En Fazla GD Çalışmasının Yürütüldüğü ve Ekimi Yapılan Bitkiler. 

Transgenik Bitki GD* Sayısı Ekilen Alan 

Soya Fasulyesi 43 95.9 milyon ha 

Mısır 244 58.9 milyon ha 

Pamuk 67 24.9 milyon ha 

Kanola 43 10.1 milyon ha 

Yonca 5 1.3 milyon ha 

* GD: Genomik Değişim, Ha: Hektar (ISAAA, 2020) 

 

2. TRANSGENİK BİTKİLERİN DÜNYADAKİ ÜRETİMİ 

 

Transgenik bitkiler son yılların en hızlı kabul gören modern tarım 

teknolojisi ürünü olduğu düşünülmektedir (Aldemita ve ark., 2015; 

Tewary, 2020). Transgenik bitki tarımı 1996 yılından günümüze ticari 

bir boyut kazanmış ve artan dünya nüfusunun beslenme ihtiyacını 

karşılamayı hedeflemektedir. 2019 yılında transgenik ürünleri 
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benimseyen 29 ülkeden 24’ünü gelişmekte olan ülkeler ve 5’ini 

gelişmiş ülkeler oluşturmaktadır. Dünya çapında gelişmekte olan 

ülkeler transgenik ürünleri gelişmiş ülkelere göre daha hızlı 

benimsemektedir. ISAAA’nın Ticarileştirilmiş Biyoteknoloji 

/Transgenik Bitkilerin Küresel Durumu: 2019 raporuna göre, 

gelişmekte olan ülkeler 2019’da daha fazla transgenik bitki 

yetiştirmeye devam ettiğini bildirmektedir. Ayrıca küresel transgenik 

ürün alanının %56’sı gelişmekte olan ülkelerde olduğu bildirilmiştir 

(ISAAA, 2019).  

Genetiği değiştirilmiş bitkiler 1996 yılından beri 30’dan fazla ülkede 

kabul görmüş ve ekimi yapılmıştır. Son verilere göre 1996 yılından 

bugüne kadar 2.7 milyar hektar arazide yaklaşık 17 milyon çiftçi 

tarafından transgenik bitki üretimi yapılmıştır (ISAAA, 2019). Bu 

veriler doğrultusunda 1996 yılından bu yana transgenik ürün üretimi 

yaklaşık 113 kat artış göstermiştir (ISAAA, 2018). Modern tarım 

uygulaması ürünü olan transgenik bitki üretiminin en büyük üreticisi 

%37.6’lık pay ile Amerika Birleşik Devletleri kabul edilmektedir. Latin 

Amerika’da ise 10 ülkede transgenik bitki üretimi yapılmıştır. Dünya 

genelinde en fazla üretimi yapılan transgenik bitki ise %50’lik bir 

dilimle soya fasulyesi olmuştur (Grafik 1).  

İspanya, Avrupa’da transgenik mısır eken lider ülke olma özelliğini 

korumaktadır. Hindistan ise 2019 yılında 6 milyondan fazla çiftçi ile 

11,9 milyon hektar transgenik pamuk ekimi yaparak dünyanın en büyük 

transgenik pamuk üreticisi olmuştur (ISAAA, 2019). 
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Grafik 1: Dünyanın En İyi 5 Transgenik Bitkisi (ISAAA, 2018). 

Transgenik bitki üretiminde 1996 yılından 2016 yılına kadar 186.1 

milyar dolar çiftlik gelir kazancı elde edilmiştir. Bununla birlikte aynı 

sürede herbisit ve böcek ilacı kullanımının da %8,4 azaldığı ve yaklaşık 

17 milyon çiftçi ve ailesine sosyo-ekonomik kazanç sağladığı tahmin 

edilmektedir (ISAAA, 2018). 

2.1. Transgenik Bitki Çalışmalarında Son Gelişmeler 
 

Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerde transgenik ürünlerin kabulü ve 

ekimi gelişmiş ülkelere göre daha çok yaygınlaşmıştır. 2018 yılından 

bu yana transgenik bitkilerin benimsenmesi ve üretiminde Afrika kıtası, 

transgenik bitki yetiştiren ülke sayısını iki katına çıkarmıştır. Ayrıca 

Etiyopya, Malavi, Nijerya, Güney Afrika, Sudan ve Esvatı̇nı̇ ülkeleri de 

transgenik bitki ekimine onay vererek üretim yapan ülkelerden 

olmuşlardır. Endonezya 2018 yılında transgenik şeker kamışı bitkisinin 

ekimine ilk defa onay vermiştir. Nijerya, transgenik bitki üretimi için 

bakla kurduna dayanıklı transgenik börülcenin ticari ekimini 
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onaylamıştır.  Kenya ise transgenik pamuk ekimi için onay veren 

ülkeler arasına girmiştir (ISAAA, 2018). Hindistan’da 2019 yılında 6 

milyondan fazla çiftçi tarafından 11.9 milyon ha alanda transgenik 

pamuk ekimi yapılmıştır. Ayrıca 2019 yılında Hindistan ile birlikte 

Nijerya, Malavi ve Etiyopya ilk defa transgenik pamuk ekimi yapan 

ülkeler arasına girmiştir (ISAAA, 2019). 

Bangladeş Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BARI) yetiştiricileri hem 

patlıcan meyvesine hem de sürgün kurduna (EFSB) ve aynı zamanda 

bakteriyel solgunluğa dayanabilen iki patlıcan çeşidi geliştirdiklerini 

bildirmişlerdir. Elde edilen veriler doğrultusunda transgenik patlıcan 

yetiştiren çiftçilerin ekonomik olarak %55 daha fazla kazanç 

sağladıkları ve daha az kimyasal pestisit zararı olduğunu belirtmişlerdir 

(ISAAA, 2021). 

Gelişmemiş ülkeler için gıda güvenliği günümüz şartlarında bile 

olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Güney Afrika’da üretilen transgenik 

beyaz mısır, temel gıda ürünü olarak gıda güvenliğine katkı 

sağlamaktadır. Yapılan araştırmalara göre, 2001-2018 yılları arasında 

transgenik beyaz mısırdan yaklaşık 695 milyon dolar kazanç sağlandığı 

bildirilmektedir. Transgenik beyaz mısır, transgenik olmayan beyaz 

mısıra kıyasla, gıda güvenliğine yılda ortalama 4,6 milyon ek katkı 

sağladığı ve çevreye verilen zararı yıllık yaklaşık 291,721 dolar 

azalttığı bildirilmiştir (ISAAA, 2021). 
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Arjantin, buğday için HB4 kuraklık toleransı teknolojisini benimseyen 

ilk ülke olmuştur. HB4 teknolojisi ile geliştirilen buğday, mevsimsel 

kuraklıktan etkilenen mahsullerde önemli ölçüde verim artışı 

sağlamaktadır (ISAAA, 2021). 

 Dünyada ilk genom düzenlenmesi yapılmış transgenik domates 

Japonya’da piyasaya sürülmeye başlanmıştır. Japon hükümeti, genomu 

düzenlenmiş transgenik domatesin genetiği değiştirilmiş bir ürün olarak 

düzenlenmeyeceği kararı almıştır. CRISPR-Cas9 gen düzenleme 

teknolojisi kullanılarak geliştirilen transgenik domates, gevşemeye ve 

kan basıncını düşürmeye yardımcı olan yüksek düzeyde gama-

aminobütirik asit (GABA) içerdiği raporlanmıştır (ISAAA, 2021). 

Güçlü bir antioksidan etkiye sahip betanin, orijinal olarak domateslerde 

oluşmamaktadır ve pancardan doğal bir gıda boyası olarak elde 

edinilebilmektedir. Leibniz Bitki Biyokimyası Enstitüsü (IPB) bilim 

adamları, pancar bitkisinden elde ettikleri boya ile mor domates 

üretmek için genetik mühendisliği yöntemlerini kullanmışlardır. 

Yapılan çalışmada betanin biyosentezini sağlayan genler, olgunlaşan 

meyvelerde aktive edilerek mor domates elde edilmiştir (ISAAA, 

2021).  

 

Resim 1: Genetik Modifiye Ürünü Olan Mor Domatesler (ISAAA, 2021). 
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3. TRANSGENİK BİTKİ TARIMININ GELECEĞİ  

Klasik ıslah metotları dışında bitki geliştirmenin bir yolu olan bitki 

biyoteknolojisi, birbirinden bağımsız türler arasındaki biyolojik 

engelleri genomik değişimlerle başarmıştır (Uzogara, 2000). Bu 

genomik değişimler ile artan dünya nüfusuna karşı gıda güvenliğinin 

sağlanacağı, kaliteli ve beslenme değeri yüksek gıdaların elde edildiği 

ve çiftçilerin sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirildiği transgenik 

bitki tarımının kazanımları olarak görülmektedir (Mariechel ve ark., 

2013; Korth, 2008). Ancak halen çok genç bir modern tarım uygulaması 

ürünü olan transgenik yöntemler bazı etniklere göre ise doğal dengenin 

bozulmasına neden olacak raydan çıkmış bir yol olarak görülmektedir 

(Zülal, 2000). Doğal işleyişinde olan bir dengenin teknolojik 

müdahaleler sonucunda ne gibi sonuçlar doğuracağının kanıtlanması 

zaman alacaktır. Bu nedenle bazı toplumsal akımlar ve medyatik 

düşünceler teknolojinin güvenliği konusunda ikna olmayı 

beklemektedir (Çelik ve Balık, 2007). Ayrıca transgenik bitki üretimi 

gelişmelerinin özellikle dünya gıda güvenliği noktasında kötüye 

kullanımı ve su istimale açık olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle 

transgenik çalışma raporları araştırma sonuçları ile birlikte, araştırma 

sonucunun doğurabileceği belirsizlikler ve sınırlamalar hakkında 

detaylı bilgi sağlamalıdır.   

Tarih boyunca teknolojik birçok gelişme toplumsal olarak 

benimsenmesi zaman almıştır. Ancak bazı alanlarda örneğin 

farmakolojik gelişmeler istisnasız kabul görmüştür (Şakiroğlu, 2010). 

2050 yılından itibaren 10 milyarı geçeceği düşünülen dünya nüfusunun 

gıda ihtiyacının karşılanması ciddi bir sorun olarak görülmektedir. Bu 
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nedenle gelişmekte olan ülkelerde transgenik bitki üretimi farmakolojik 

gelişmeler gibi hızlıca kabul görmektedir (ISAAA, 2021; Aldemita ve 

ark., 2015; Mariechel ve ark., 2013). Transgenik birçok ürün ilk 

üretiminden bu yana hızlıca market raflarında yerini almış ve gıda 

ürünü olarak kullanılmaktadır. Biyogüvenlik kanunları ülkelere göre 

farklılık gösterse de birçok ürün hükümet destekli ekilip tüketime 

başlanmıştır. Örneğin; Japon hükümeti, transgenik domatesi genetiği 

değiştirilmiş bir ürün olarak düzenlenmeyeceği kararı almıştır (ISAAA, 

2021). Bu gelişmeler sonucunda ticari bir değer kazanan transgenik 

ürünlerin ekonomik payından dolayı çok daha hızlı benimsendiği ve 

hızla artacağı düşünülmektedir. 

SONUÇ  

Biyoteknolojik gelişmeler, çeyrek asırdır tarımsal faaliyetlere yön 

vermektedir. Genetik mühendisliği tekniği ile geliştirilen transgenik 

bitkiler ise, son yılların en hızlı benimsenen modern tarım 

uygulamalarının bir ürünü kabul edilmektedir. Öyle ki artan dünya 

nüfusunun beslenme ihtiyacını ve gıda güvenliği gibi sorunlarını 

ortadan kaldıracağı düşünülmektedir. Transgenik bitkilerde 544 

genomik değişim çalışması yapılmış ve gitgide hız kazanmaktadır. 

Bunun sonucunda 1996 yılından bu yana transgenik bitki tarımı hızla 

gelişerek Dünya’da 30’dan fazla ülkede kabul görmüştür.  ISAAA’nın 

Ticarileştirilmiş Biyoteknoloji/Transgenik Bitkilerin Küresel Durumu: 

2019 raporuna göre 1996 yılından bugüne kadar 2,7 milyar hektar 

arazide yaklaşık 17 milyon çiftçi tarafından transgenik bitki ekimi 

yapılmıştır. Bu hızlı değişim yanında bazı kaygılarla birlikte teknolojik 
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tartışmaların merkezinde yerini almıştır. Ticari bir değer kazanan ve 

ekonomik payı hızla artan transgenik bitki üretiminin, tarımsal 

faaliyetlere dâhil edilmesi ve değerlendirilmesi göz ardı edilmemelidir. 

Dünyadaki tarımsal faaliyetleri birbirinden bağımsız düşünmek ve 

biyoteknolojik gelişmeleri kulak ardı etmek küresel anlamda tarımsal 

faaliyetlerin gerisinde kalmak gibi ciddi bir sorun doğurabilir. Bu 

nedenle birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler halihazırda özel 

düzenlemeler formüle etmiş olsa da ileriye dönük tarımsal faaliyetlerde 

transgenik bitki üretim politikaları belirlenmeli ve geliştirilmelidir.  
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